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FORMÁU. 
J)ar eð þessar eptirfylgjandi sögur eru óvíða til að 

finna á landi voru, og bróðum undir lok liðnar, ásamt 

ýmsum fleiri fornáögum, er ætíð hafa verið vel með- 

teknar af londum vorum, þó finnst oss ei með öllu ó- 

þarft að láta sýnishorn af sögum þessum koma út á 

prent; og höfum við þá von, að vorir heiðruðu lands- 

menn virði þetta fyrirtæki okkar ekki síður, cn þeir 

hafa virt sögurnar sjálfar» 

þessar sögur eru prentaðar eptir því fullkomn- 

asta, elzta og bezta handriti, er við gátum feingið. 

Verði svo, að sýnishorn þetta fái góðan róm af 

alþýðu, og svo margir, kaupendur bjóðist að þessum 

söguritum, að við fáum kostnað okkar borgaðan, þá 

höfum við framvegis í hyggju, að láta fleiri gamlar 

sögur koma út á prent, sem ekki hafa áður prentað- 

ar verið; svo þær ekki að öllu leyti líði undir lok. 
r 

Utgefendurnir. 





1. S a g a n 

af f)orgrími kóngi og köppum Iians. 

1. KapítulL 

Jiorgrímur hét kóngur, er réð fyrir Serk- 
landi. Hann var stór og sterkur, hægur og 
hógvær við vini sína, en refsíngasamur við 
óvini; fríðleika bar hann yíir flesta menn í 
þann tíma: hann hafði fagurgult hár, sem 
tók honum niður á herðar, hvítar kinnar 

með roðma í, herðabreiður og miðmjór, harð- 
eygður og snareygður, hann var iingur að 
aldri, þá saga þessi gjörðist. Fleiri menn 
verður að nefna til sögunnar: kóngur hét 

| 0 

Helgi, er réð fyrir Hálogalandi. Ilann var 
hermaður mikill, og illur viðuréignar; var 
hann mjög óvinsæll og illa fæmdur, hafði 
hann her mikinn um sig. Hann átti dóttur 
eina er Silfa hét, fríða og kurteisa, og var 
það allra manna mál, að hún mundi fríðust 
kona í þann tíma á norðurlöndum. Komu 
margir kóngar og kóngasynirað biðja heiin- 
ar, og veitti Helgi kóngur þeim öllum af- 

é 
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svar. Lét, hann suma af landi reka eðameð 

annari svívirðíngu burtvísa. Fýsti því fáa 

þess gjaforðs að leita. Liðu so fram tímar, 

að ekkert bar til tíðinda. Maður er nefndur 

til sögunnar, er Hallgeir hét, hann varhnig- 

inn á efra aldur, og stýrði ey þeirri, er Orn- 

ey hét; hann hafði verið mesti kappi á 

fyrri aldri, en nú var hann hættur hernaði 

fyrir elli sakir. Hann átti son einn, sem 

Albert hét, hann var liinn mesti hreysti- 

maður, og vissu ménn ógjörla afl hans; 

hann lá í hernaði hvert sumar, og hafði 

jafnan sigur, og rakaði saman ógrynni fjár, 

og voru flestir við hann hræddir. Á vetr- 

um sat hann hjá föður sínum. Eitt sinn töl- 

uðust þeir feðgar við, þá mælti Albert: mér 

er sagt af einum kóngi, er Helgi heitir, 

hann ræður fyrir Hálogalandi, so er sagt 

hann eigi eina dóttir svo væna, að hvergi 

megi finna hennar jafníngja í kvennlegum 

'listum, vil eg því fara að biðja hennar mér 

til handa, eða yinna allt Hálogaland; en að 

öðrum kosti dauður liggja. 5á mælti faðir 

hans: þessi þín ráðagerð er mér mþvert á 

móti, og aldrei hef eg orðið hræddur um 

þig fyrri, og segir mér so hugur um, að þú 

muíiir fá þig fullreyndan, áður en þú hefui* 

l’ramkvæmt þetta; því Helgi kóngur er sá 
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vesti niafiur viðureignar, *og hafa margir 

kóngar og kóngasynir beöið hennar, og far- 

iö í burt meö skíimm og syíviröíngu, lamdir 

og baröir, eiiis og liundar, og hefur einginn 

|)oraö aö veita lionum móítöku, og mim 

liann ei fara betur meö f)ig, einn bóndason. 

Jar hjá er hann fullur allra svika ogpretta, 

sem eingimt kann viÖ sjá, og vil eg f)ú 

farir ei f)essa ferÖ; fiví annaöhvort yeröur 

f)ú handtekinn og píndur eöa drepinn, utan 

þer komi einhver óvænt hjálp, og skal eg 

nú segja frer draum minn: Eg þóttist sjá þig 

á liálogalandi, og þóttist eg sjá óteljandi 

varga í kr'mgum f)ig og rífa í sundiir allan 
f)ijm her, so eingiim li'föi epfir, og sáöast 

átti aö rífa af þer öll herklæöin, en f)ú 

varöist so vel, aö einginn gat náö þer. Sá 

eg þig drepa hundruöum niöur vargana, en 

f)ú varst oröinn ákaflega móöur, f)á sá eg rnörg 

þúsund Ijóna koma afhafi utan,þó mest eittaf 

öllum, Jiaö fór imdan sem ör, og brunnu eldar 

í augum þess, f>aö hjálpaöi f>er, og drap nlla 

vargana, og í því vaknaöi eg. Veit eg ei 

hver sú hjálp kann vera, en heyrt hef eg getiö 

um einn ágætan kóng, sem J*orgrímur heit- 

ir, og vona eg, hann eigi þessa fylgju, og 

hygg eg hann muni koma f>er til hjálpar, eöa 

muntu diepinn verÖa. Albert mælti: hvergi 
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mun eg af ferð minni bregða, og hætta til, 

hvernig fer. Byr Albert mi ber sirm? og 

safnar að ser liði, hvar sem hann gat feing- 

ið, bæði blámenn og berserki, svo hann hafði 
4 

alls hundrað þúsund liðs, hélt Albert nú úr 

landi með allan sinn her, og létti ei ferð 

sinni, fyrri en hann kom að Hálogalandi, 

og* lét setja herbúðir á land, og þurftu þær 

mikið pláz. Sendi liann síðan 12 menn heiin • 

tii borgar, sem skyldu bera kóngi erindin. 

Sá hét Arnviður, er fyrir fieiin var; liann 

var 6 álna hár og eptir f>ví digur; harin bar 

járnkylfu í hendi svo f)únga, að 5 menn 

lyptu henni varia frá jörðu. Létti hann 

ei ferðinni, fyrr en hann kom í liöll- 

ina fyrir kóng, og kvaddi hann svoleiðis: , 

hér situr f)ú Helgi kóngur, svikari og mesta 

mannfýla; skaltu níi heyra mál mitt, ef jrú 

hefur hug til, eða eg mun drepa þig þeim 

háðuglégasta dauða. Kóngur mælti: híng- 

að til hef eg ekki fælzt einn umkomulaus- 

an merarnið af öðrum lönduni, og máttu 

segja, hvað þér líkar. Já mælti sendimað- 

ur: Herra minn, sem Albert heitir, og er 

ósigrandi af ölluin, biður f)ig að gefa sér 

dóttur þína; en ef þú gjörir það eigi, ætlar 

hann að vinna allt landið, og heingja þig á 

gálga, og taka svo dóttur þlna. Kóngur 
I • — V 1 I 

I 4 . 

1 
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mælti: aldrei gef eg þeim þræli dóttur mína, 

og skríft í burt sein lljótast, ellegar eg læt 

drepa f)ig. Gekk Arnviður þá á biirt, og 

fann lierra sinn, og sagði honum erindis- 

lokin, að ei feingist kóngsdóttir. Brást hann 

þá reiður við, og sagði, að slíkra orða skyldi 

að morgni hefnt verða. Sváfu menn svo 

af nóttina. 

2. K a pí t u lL 

Nú er f>ar til máls að taka, sem fyr var 

frá hvorfið, að ^orgrímur kóngur sat heima 

á Serklandi, tók honum nú að leiðast kyr- 
setan, og safnar að ser óvæguin her, og silgdi 

með 100 skipa á haf út. Byrjaði honum 

vel, og átti margar orrustur; kom einginn 

sá víkíngur, sem honum kynni á móti að 
i # • 

standa; gekk svo fram lánga tíina, uns 

hann kom að Hörðalandi, og sló þar lier- 

búðum sínum á land. J>ar reð fyrir kóngur 

sá, er Atli hét, hann átti son þann, er Grani 

hét, hann var úngur maður, en f)ó hinn gjörf- 

uglegasti og vel að sér.. Kóngur átti og dótt- 

ur, er Sigrrý hét; hún gekk næst Silfuíöil- 

urn listum. ]þá kóngur veit, hverjir eru þar 

við land komnir, sendi hann Grana son sinn 

til fundar við Jorgrím, að bjóða honurn til 

borgar með öllu liði sínu. Grani fóroghitti 
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$orgrím, og kvacldi hann kurteislega. Kóng- 

ur tók vel kveðju hahs, og spurði hann að 

nafni. En hann sagði, sem var, og það með, 

að faðir hans byði honum til borgar með 

öllu sínu liði. Kóngur þakkar honum boð- 

ið, og sagðist það gjarnan þiggja vilja; fer 

hann með Grana og allur herinn; en Atli 

kóngur gekk á móti honum og allur borgar- 

lýður, sláandi allslags hljóðfæri. Leiðir hann 

síðan í höllina, og setur hið næsta sér. Rís 

þar upp hin vænsta veizla með alls kyns 

gleði. En þá veizlan stóð sem hæst, tók 

Atli kóngur til orða og mælti: það vildi eg, 

Jorgrímur kóngur, að þú tækir son minn í 

fylgd með þér, því eg vona það muni verða 

góð stoð í honurn, en þér mun ^ldrei aflfátt 

verða sakir hreysti þinnar, og haf þú vetur- 

vist hér, þá þér líkar; því mér þykir sátími 

styztur, sem þú ert hjá mér, og skal eg fá 

þér svo mikið lið, sem þú vilt. Jorgrímur 

þakkaði kóngi góðar tillögur, en sagðist 

ekki lið þurfa fleira, en hann sjálfur hefði, 

en við syni yðar skal eg taka, og hafði eg 

ásett mér að bjóða honum fóstbræðralag, þó 

þér hefðuð það ei nefnt; því eg hygg hann 

muni mér jafnan nálægur standa, þegar mér 

mest'á liggur, og svo; hafa mér draumar 

gefizt, að við munum fá okkur fullreynda; 
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og mun hann f>á hezt duga. Slí^a f>eir so 

talið. Jorgríniur kóngur var f)ar i hálfáu 

mánu5 í góftu vfirlæti; síðan fór hann ástað 

og Grani með honum, og skildust kóngar 

með hinni mestu blíftu; létu síðan í haf og 

gaf þeim vel byri. Jað var á einu kvöldi, 

að þeir koniu að éy einni, er Svansey heit- 

ir, þar köstuðu þeir akkerum, en ÍÞorgríinur 

og Grani tóku bát, og réru til lands, og 

geingu á eyuna, f>á sjá þeir hinu megin ey- 

arinnar SO skip og drekaaðauki, bæði mik- 

inn og stóran. 3>á mælti 5öror‘ml,r: hyer 
hyggur fm að eigi þennan ski|>aílota? Grani 

inælti: ekki veit eg það gjörla. En heyrt 

hef eg, að fyrir Bretlandi raiður kóngur sá, 

er Fabríu heitir; hann á son einn/ sem fóauti 

heítir, hverjum manni meiri og sterkflri, og 

hefur oinginn yfirbugað hann, hversu íniklir 

sem verið liafa. jþað var einu sinni, að 

Gauti var að heimta skatta föðttr síns á 
\ 

einu skipi, mætti hann fjórum berserkjum, 

sem íillir voru mestu hambieypur og tröll, 

og vildu berserkirnir, að hann gæfi upp skip- 

ið; en Gauti viídi éi laust láta. Sló f>á.í 

bardaga með þeim, og lauk so, að Gauti 

drap þá alla, tók so skipin og allt, hvað 

þeir attu, hélt síðan heirn, og þykir mér ei 

ólíkt, að hann sé ráðandi þessara skipa; því 
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jafuan liggur hann í liemaði. JorgríniHr 

mælti: þetta mun satt vera, og eru nu tveir 

kostir fyrir höndum: annar að við siglum 

burtu strax í nótt, og látum ekki vart verða 

við oss, eður að öðrum kosti berjast, og lát 

inig heyra, hvað jþú segir til. Granimælti: 

ef við höldum orustu við Gauta, þá fellur 

allt lið okkar, og eigi uggvænt, að við föll- 

um báðir, f>ó vil eg heldur deya fyrir sverði 

en tlýa, sem þræll. 3>orgrímur mælti: |>ess 

var von af f)er, og haf þú þökk fyrir, og 

vil eg til hætta, hvernig sem fer. Slíta þeir 

svo talið og geingu til skipa sinna, ög urðu 

allir þeim fegnir. [þorgrímur mælti til manna 

sinna: nii skal bera grjót á skipin sem mest. 

Og nær það var búið, búast, þeir til orustu, 

síðan róa j)eir öllum skipunum fyrir eyuna, 

þar til er þeir koma að þeim stóra dreka, 

sjá þeir, að maður stóð við siglu bæði stór og 

mikilJ, og var rjóður í andliti með svart hár, 

sem tók niður íyrir herðar; allur var bann 

vel skapaður, og beit á efri vörina, og glotti 

við tönii. liann hafði gullroðinn bjálm á 

böfði, allan gimsteirium settan, bann var í 

hríngabrynju með spjót í hendi og gyrtur 

gullbúnu sverði. "þá mælti Jorgrímur: 

aldrei hef eg um æfi mína séð þvílíkan 

niann, og niun ekki ofsögum af honum sagt. 
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3>orgrírour spurði f>ann mikla nianna aö heiti. 

En hann kvaðst Gauti heita, og vera son 

kóngsins á Bretlandi. Gauti spurði hann, 

hver sá væri, sem við sig talaöi. $orgrímur 

sagði sem var. Já mælti Gauti: lieyrt hef 

eg f)ín getið, og niuntu frægur maður, og 

hef eg ekki séð þinn líka fyr, eða hver er 

sá mikli maður, sem Iijá þér stendur? Jor- 

grímur sagði: það er fóstbróðir minn, og 

heitir Grani, sonur kóngsins af Horðalandi. 

3>á sagði Gauti við 3?orgrím : eg vil hjóða 

þér bardaga eða einvígi, og máttu kjósa 

þér, hvort sem þú vilt. 3>orgrímur mælti: eg 

vii bjóðást að verða fóstbróðir þinn, en þó 

em eg búinn til bardaga, ef þú vilt. Gauti 

mælti: fyrst skulum við reyna með okkur; 

en éigi skaltu hafa íleiri skip en eg, ann- 

ars legg eg ldeyðiorö á bak þér. Jorgrím- 

ur mælti: það skal so vera, ogereghvergi 

hræddur. Nú byrjast hin harðasta orusta, 

gekk megn grjóthríð frá [þorgrími í fyrstu, 

so allt deyði, er fyrir varð, og missti Gauti 

20 skipa í grjóthríðinni. Já gj*örði.st Gauti 

so óður, að hann hafði 8 menn í höggi, og 

var að sjá, sem Ijón í lamballokki, so hann 

drap hundruöum saman, og í þessari sviþ- 

an eyðir hann 10 skip fyrir þeim fóvStbræðr- 

um. Gekk nu bardaginn sern ákafast, og 
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féll margt manna af hvorutreggjiim. Nú 

er að segja frá 35orgrími, að hann drepur 

mikið lið af Gauta, so ekki varð tölu á kom- 

ið, og sama gjörði Grani, og stundum hafði 

Þorgrímur 9, en Grani 7 menn í höggi, þá 

liðið stóð so þykkt fyrir. Bardaginn gekk 

allt til kvölds, var j)á haldið upp friðskildi, 

og farið til náða. Hafhi Gauti f)á eptir 20 

skipa, en fjöldi manns sár og ei vígfært. Strfcx 

þegar vígljóst var um morguninn, var byrj- 

aður sami bardagi, með mesta grirmnleika, 

féll f)á undvörpuni lið af hvorumtveggjuin, 

en blóð mátti vaða i ristarlið á þiljum. 

Hafði $orgrímur þá 10 í höggi og Gauti 

eins, en Grani 8 og stundum 9. Féll þá 

beggja lið niður sem hráviði. höfðu þeir 

fóstbræður hroðið öll skip Gauta nema drek- 

ann, en J>orgrímur hafði eptir þrjú skip; er 

nú mikið mannfall: í þessari svipan hrauð 

Gauti mesta skip jiorgrínis, sem eptir var. 

Gjörðist hann þá so óður, að hver féll fyrir 

honum, sem þar stóð, so þá fóstbræður háða 

felmtraði. Já mælti [porgrímur við Grana: 

nú hefur Gauti drepið alla menn á skipi 

þvi, sem flest var á, og er eingum manni 

líkurað vopnaviðskiptum, og hygg eg hann 

muni drepa okkur alla, utan við ráðum til 

uppgaungu á dfekann, ©g sjá, hvað þá vill 
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skipast. Grani sagiVi hann skyldi ekki spara 

honum sína fylgd; í Jiessari svipan hrauð 

Gauti annað skipið fyrir f>eim. Jeir fóst- 

bræður hlupu J)á á drekann og þeirra menn, 

sem eptir lifðu, drápu þeir undvörpum nið- 

ur liðið, so ekki var eptir á drekanum nema 

50 menn. I J)essu kemur Gauti og vegur 

með báðum höndum, og drepur allt hvað 

fyrir verður; þetta sér Grani, og eirir því 

illa, veður að Gauta og reiðir sverðið tveim 

höndum, kom höggið á hjálminn, og klauf 

hann. Gauti brá so fljótt við, að ekki mátti 

auga á festa, og hjó aptur til Grana, högg- 

ið kom á skjöldinn og klauf hann að endi- 

lanngu, og fékk Grani sár mikið. Já hjó 

Grani aptur til Gauta, en hann brá við skiltf- 

inum, berjast þeir nú af hinum mesta ákafa, 

verða þá báðir sárir, en þó Grani miklu meir, 

og um síðir féll Grani af sárum og mæði, 

og lagðist í valinn. En á meðan þeir berj- 

ast, drap $orgrímur alla þá, sém á drekan- 

um voru, svo einginn stóð eptir lifandi. Sá 

hann nú fall fóstbróður síns, og varð æfa 

reiður, og lá við að hamast, og snéri þegar 

í móti Gtana, voru þá báðir móðir og sárir. 

Tóku þeir til að berjast af hinni mestu 

grimmd, og var sem hvor hefti’ 3 sverð á lopti 

í senn, og mátti þar sjá mörg högg og stór, 
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.sindraði eldur úr eggjuni sverðanna, þegar 

þau rnættust, en drekinn skalf, sem á þræði 

léki, en so mikil gufa gekk af jþeim, sem 

þoka væri. Börðust þeir, þar til báðir flöktu 

sundur af sárum, og lá við þeir mundu sprínga 

af mæði. Koina þá menn iþorgríms, sem 

eptirlifðu, og vildu hjálpa honum; en hann 

bannaði það, og sagði þeir skyldu leita að 

Grana, og so gjörðu þeir, og fundu hann 

með lífi, fluttu hann til skipsins, bundu sár 

hans, og lögðu hann í mjúka sæng. Jor- 

grímur og Gauti börðust enn í ákafa, og 

sást ei, hvor sigra mundi. En so lauk, að 

Gauti féll óvígur af sárum, en Jorgrímur 

lagðist strax í rekkju, og var nær dauða kom- 

inn. 3>ar var einn góður læknir, sein gaf 

honum að drekka af horni, og þá hann hafði 

drukkið, rétti so af honum, að hann kunni 

að mæla, bað Jorgrímur þá menn sína að 

fara og viíja um Gauta^ og vita, hvort hann 

væri lífs, og flytja hann á skip sitt, ef lif- 

andi væri. Jeir fóru, og fundu Gauta með 

lífi, og fluttu hann á skip Jorgríms, og lét 

liann græða hann; lágu þeir3 í hálfan mán- 

uð í sárum, voru þeir þá allir komnir til 

heilsu, 5orgrímur, Gauti og Grani. 
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o. K a p í t u l i. 

Nú er þar til máls aö taka, sem f>eir 

voru allir heilir orönir, f)á gekk Gauti til 

Jorgríms og mælti: ])ú hefur yfirinmiö’ mig 

og gefið mér líf, vil eg nú aptur bjóða f>ér 

fóstbræðralag, og skaltu eiga helmíng af öllu 

því eg* á; f)ar með skal eg hefna fnn, ef 

J)ú verður með vopnum veginn, eða með hverju 

öðru móti, en að öðrum kosti dauður liggja. 

Jorgrímur stóð upp í móti Gauta, og féllust 

f)eir í faðma, ogmælti: f)itt boð vileg gjarn- 

an f)iggja, f)ví eg hygg, að jörðin beri J)ér 

ekki frægri mann, mun og f)itt nafn uppi, 

meðan heiinur byggist, og ]>ví lieiti eg, að 

f)ín skal eg hefna, með hverju helzt móti 

sem f)ú unninn veröur, ef eg f)á er lífs, og 

vil eg, að við skiljumst ei og höldum allir 

í hernað 3, og so gjöröu þeir. Og þá þeir 

liöíðu búizt til ferðar og* byr gaf, héldu þeir 

í haf, og herjuöu víða og varð gott til fjár 

og frægðar, og höfðu hvervetna sigur. Kom 

einginn sá berserkur eða aðrir, að þeir dræpi 

þá ei alla, stóð ílestum ótti af þeirra að- 

gángi, því eigi fundust frægari víkingar. 

4. K a p i t u l i. 
\ é ’ , « ^ 

JNú er þar I il máls að taka, sem fyr 

var frá horíiö, sem Albert og Ilelgi kóngur 

2 
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bjuggHSt til bardaga, fylkti kóngur sjálfur 

liði sínu, hafði hann 100 þúsund liðs allt 

bart og illfeingt, en Albert var sjálfur fyrir 

sínu liði. Arnviður bar merki hans, stóð ílest- 

um ótti af honuni fyrir stærðar sakir, J>ví 

hann inændi yfir allari herinn; áhöld var 

um lið þeirra. Tókst nú með þeim hin grimm- 

asta orusta; gekk Helgi kóngur vel fram, 

og stóð ekkert fyrir honum. Slíkt hið sama 

gjörði Albert að liði kóngs. En það var að 

segja af Helga kóngi, að jafnótt og Albert 

drap niður lið hans, safnaðist ætíð rneira að 

honum úr öllum áttum, so ekkert mínkaði. 

Stóð þessi orusta yfir í samfelda 4 daga; 

stóð þá ei eptir af liði Alberts utan 40 nianns, 

og aillir sárir nema Albert og Arnviður. Eii 

að inorgni þess fimmta dags fylkti kóng- 

ur liði sínu og Albert í móti honum nreð 

þeim niönnum hans, sem eptir voru. Nú sjá 

menn, livar siglir af hafi mikill bers Wl ia- 

floti skrautlegur, og stefnir að landi, og s!á 

herbúðum á landi; fufðar alla á þessum 

mikla her. Víkjum nú sögunni til Helga 

kóngs; hann hefur drepið niður allt lið AI- 

berts, sló hann nú hríng að þeim Albert og 

Arnviði, og í þessari svipan drap Helgi 

kóngur Arnvið, Iiafði liann þó áður feing- 

ið inörg högg og stór sár, i því sama bili 
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stökk Albert út yfir þrefaldan mannhrínginn, 

og kom hvergi viH. Gjör5u þeir fm aptur 

að honum liarða hríð, en {>að dugði ei, J>ví 

hann stökk ætíð út yfir mannhrínginn; var 

hann'þá orðinn ákaflega vígmóður. Víkur nú 

sögunni frá Albert og til þeirra höftíngja, 

sem komu; þeir sjá til stríðsins, og að þar 

eru ójafnir leikir, að margir sækja að 

einum. Já mælti 5°rgrímur: hver mun vera 

sá hinn mikli maður, sem so frækilega verst, 

að hann stökkur jafnan út yfir þrefaldan 

mannhrínginn, en mörg hundruð sækja að 

honum? Gauti mælti : heyrt hef eg um 

kappa getið, sem Albert heitir, ílestum 

mönnum meiri; er so sagt, að hann hafi beðið 

Silfu dóttur kóngs, og hafi kóngur eiviljað 

gefa lionum hana; en Helgi kóngur er sá 

vesti maður og svikafullur. Kétt muntu 

mæla, segir Jorgrímur, og er þaðstórnauð- 

syn að hjálpa dugandis dreing. Skulum við 

fylkja liði okkar sem fljótast, og ei fara 

nema með helmíng liðsins, og mun það vel 
f S 

duga; þeir gjörðu so. En er Helgi kóngur 

sókti sem ákafast að Albert, vissi hann ei 

fyrr, en hann sá á vígvöllinn ríða mikinn 

fjölda hermanna, fyrir þeim flokki voru 3 

menn; þeir voru svo hvatlegir og harðlegir, 

að það var sem eldur brynni úr augum 

4 
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þeirra. .l>eir höfðu svo hvatlega á skeiði, 

sem svala á flugi. Albert furðaði á þessum 

mönnuin, og þeinkti, að þeir mundu vera af 

liði Helga kóngs, vildi þó eigi flýa, heldur 

dauður liggja. Hleyptu nú þessir í bardag- 

ann, og snemst þegar í móti Helga kóngi; 

snéri þegar mannfallinu á kóng, og hrukku 

allir undan þessum víkíngum, uns flóttikom 

í lið kóngs, og þar næst rann hann sjálfur 

á flótta. En þeir ráku flóttann heim til borg- 
ar; komst kóngur með nauðúng í borgina, 

en Jorgrímur og hans félagar geingu so 

fast að, að ei varð portunum læst. Komust 

þeir so í borgina, og drápu hvert manns 

barn, sem mótstöðu veitti, og í þeirri svip- 

an varð kóngur handtekinn, ogí fjöturfærð- 

ur; sleit so bardaganum. En þessir kapp- 

ar ríða so til skipa með lið sitt, en Albert 

skeiðaði eptir þeim, og spurði þeirra hers- 

höfðíngja að nafni, hann kvaðst Jorgrímur 

heita, og höfum við leingi 3 fylgztað; heit- 

ir annar Gauti en annar Grani. Albert 

mælti : skylt er mér að þakka ykkur góða 

fylgd. Varla fer að því, segir 3>orgrímur, 

eða hvert er nafn þitt, mikli maður ? En 

Albert sagði af hið ljósasta um ætt, nafii 

og óðul sín, og livaðan hann væri, og bar- 

dagi þessi liefði staðið yfir í 5 daga. Nti 
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er [>aft minn vUji, að f>ú Jorgrínnir leggir 

tlóm á Helga kóng, segir Albert, [>ar meft 

vil eg, aft f)ú takir ráft yfir landi [>essu, og 

eigir so kóngsdóttur, því mer sýnist þú rnest 

liafa til hennar unnift. ^orgrímur [rakkar 

lionum sitt tilboft, og sagöi hann skyldi 

sjálfur ráfta fyrir lifi kóngs og landi þessu, 

[>ar meft sýnist mér réttast, aft þú eigir 

kóngsdóttur, [iví }iú lagftir [>ig mest í hættu 

fyrir liana. En þaft skil eg á, aft vift sverj- 

umst allir í fóstbræftralag, og hefni hver 

annars, ella dauftir liggja. Bundu þeir all- 

ir þetta fastmælum, og slitu so talinu. 
• • % 

5. Kapítuli. 

Nú er frá því aft segja, að þeir gánga 

allir til borgar, Albert, Jorgrímur, Gauti og 

Grani, sezt Albert í hásæti og þeir fóst- 

bræfturnir út í frá. Reis þar upp hin virft- 

uglegasta veizla, og þegar hún stóft sem 

hæst, kom kóngsdóttir i höllina meft öllum 

sinum meyjaskara; var hún so fogur, sem 

sól, so allir urftu hissa af fegurft hennar. 

Stóftu þeir þá upp fóstbræftur, og heilsuftu 

henni meft allri hæversku, hverju hun tók meft 

mestu siðsemd og kurteisi. Var henni feing- 

inn gullbúinn stóll aft sitja á; stóft Albert þá 

upp Qg vekur bónorft vift hana, studdu allir 
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f>ar en hún játaði því með því móti, að 
hann gæfi föður sínum líf, og leti hann halda 
virðíngu sinni. En þó sáu menn, að hún 
gaf helzt auga Gauta. Var nú sent eptir 
Helga kóngi, og var hann leiddur í höllina, 
haföi Albert þá uppi bónorð sitt í öðru sinni 
við kóng, og það nieð, að hann skyldi halda 
makt sinni og ríkisstjórn. Kóngur játaði 
þessu, og var það með eiðum staðfest, en 
brúðkaupið skyldi bíða enn eitt ár, var þá 
drukkið af hinu mesta kappi, og brast einga 

gleði. í þessu var hrundið upp hallardyrum; 
kom þar inn maður hár og herðabreiður, 
kenndi Grani þennan mann, að hann var hirð- 
maður föður hans; kom hann með þær frétt- 
ir, að systir Grana væri í burtu tekin, liöfðu 
þar við land komið risar 2, Sóti og Sámur 
að nafni, höíðu þeir gjört þar landgáng mik- 
inn, so kóngur. hafði seinast flúið. En Sóti 
og Sámur æddu í skemmu kóngsdóttur og 
tóku hana, vissi einginn, hvaðan þeir voru. 
Og nær þeir voru burtu, skipaði kóngur 
mér, að eg skyldi fara og leita að Grana 
syni sínum, og ei fyr hætta, en eg hefði 
hann fundið og 3>orgrím, fóstbróður hans. 
Hef eg nú víða um lönd leitað, þar til eg 
fann vkkur hér, og hef eg nú minu erindi 
aflokið. Urðu nú aliir menn hissa af sögu 

\ 



þéssari. Bjuggust f>eir iiu aí stah allir sam~ 

an, J>orgrímur, Albert, <iauti og Grani nieú 

öllu sínu liúi; leituftu þeir vífta um löml og 

fundu livergi, og áttu margar orustur og 

höi’ðu hvervetna sigur. Einu sinni kom á 

]>á so mikiö storinviöri, aö allt ætlabi sundur 

að gánga; ]>ar ineö fylgdu skruggur og eld- 

íngar, sern allir meintu ei sjálfrátt vera 

numdi; þá mælti Albert, það er mitt ráb, aft 

vift teingjum saman skipin, annars drífa þau 

víðs vegar sitt frá hverju; var so gjört, sem 

hann sagði, dreif so ilotann fyrir veðri og 

vindi, uns þeir komu að sjáfarbömrum stór- 

um; héldu þeir nú með klettunum, þar til 

þeir sáu einn vog,sem skar sig inn með þeim, 

þar var logn og blítt veður, lögðu þeir þar 

skipum i lægi, köstuðu akkerum og tóku á 

sig náðir. 5á tók Gauti til orða: það er 

minn vilji, að við Albert gaungum á land,. 

en Jorgrímur og Grani gæti skipa á 

meðan, og so gjörðu þeir. En Jorgrím- 

ur kvaðst bíða þeirra til 3. dags, annars 

færi hann að leita þeirra; skildu þeir að 

so mæltu. Síðan geingu þeir á skóga og 

eyðimerkur, og urðu einkis varir, uns þeir 

komu að einum stórum skála; liaun var 

so rammbyggilega gjörður, að þeir þóthist 

aldrei slíkt hús séð hafa. jþar var hurð 
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hnigin í liálféi gátt,. Geingu [>eir í skálnnn, 

og sjá f>ar ríun furðulega stórt, lögftust, j>eir 

f>ar báðir í; var [>aö so stórt, a?) þeirspyrmlu 

sanian iljum. Voru þeir þar góöan tíma, 

h'eyrAu þeir þá brak og bresti og þúnga 

dýnki, sem tröll. geingi. $á mælti Gauti: 

nú mun bezt aft standa á fætur og fagna 

húsbúamla; þeir gjöröu so, og sáu út um 

dyrnar, hvar maðurkemur, hann var sohár, 

sem fjall, og digur að því skapi; hann hafði 

stóra kryppu á mitYju baki, sem stóru keraldi 

væri á hann hvolft, hann var með lángt nef 

með stórum hnút á miðju, augu hans voru 

sem stöðuvatn, eyru hans sem hellisskúti, 

en kjapturinn sem gljúfragjá, með úlfgrátt 

skegg, sem náði allt á bríngu, annar váng- 

inn var sótrauður, en annar svartur sein 

bik, og gljáði á andlit hans, hendur hans 

voru sém griðúngskrof, og beygðust allar 

neglur fyrir góma, og að öllu varhannhinn 

leiðinlegasti, hann hafíú stálhúfu á höfði, 

og gekk við jámstaf. 5á mælti Gauti: 

slíkan fjanda hef eg aldrei séð um mína 

daga; í þessu kom karlinn til þeirra. Já 

mælti Albert: hvererþessi hinn mikli mað- 

ur, fallegi og kurteisi, og hvert er nafn yð- 

ar, náðugi herra? Karlinn varð léttbrýndur 

og mælti: aldrei hef eg verið soleiðis 
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kvaddur fyrri, og rnuntu vera hinn bezti 

dreingur, og skal þaö allt tii reiðu, sem fm 

vilt hjá mér hafa; en eg heiti Margvís. Já 

mælti Albert: jrað vildi eg, að j)ér væruð 

eins vísir, og f)ér heitið. Rarl mælti: ei 

muntu að íleiru spyrja, en eg get úr leyst. 

Tók Albert. þá gullhríng, sem stóð mörk, og 

gaf karli. Hann tók við, og varð innilega 

glaður og sagði: Seint mun launað verða, 

og lét f)á báða gánga í skálann og fékk 

þeiin sæmilegt sæti. $á tók karlinn til orða: 

ekki þarf eg ykkur að nafni að spyrja, eg 

þekki ykkur báða: heitir annar Albert, en 

annar Gauti, og eruð þið fjórir fóstbræður, 

og heita hinir Jorgrímur og Graili, og eruð 

þið allir vaskir mehn. íþá mælti Gauti: 

hvaða land erþað, sem við erum aðkomnir? 

Karl mælti: þið eruð komnir að Asía, og 

ræður hér fyrir sá kóngur, er Hróar heitir, 

hann á dót.tur væna og fríða, og finnst henn- 

ar varla líki bæði að vísdómi, fríðleika og 

kurteisi, og heitir Ingibjörg. Hún á skugg- 

sjá þá, sem hún má sjá um allan heiminn, 

líka á hún fóstru, sem er full galdra og 

forneskju. Kóngsdóttir bað fóstru sína að 

konia 3>orgrími á sinn fund, og gjörði hún 

þetta veður, því hún vill íorgrím eiga, og 

skuluð þið nú fara að hitta fóstbræöur ykk- 
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ar. og komið þií). soallirtil mín. Stóðu þeir 

f>á upp, og léttu ei ferðum, fyr en þeir funrlu 

menn sína, og sögðu allt, sem farið hafði. 

Fóru þeir þá allir fjórir fóstbræður og fundu 

karlinn, Margvís. Hann fagnaði þeim vel, 

og leiddi þá til sætis, og bar fram sæmi- 

legustu rétti, og bað gesti sína taka til 

matar, og so gjörðu þeir. En að endaðri 

máltíðinni gaf "þorgrímur karlinum 12 merk- 

ur af gulli, Grani 10, Gauti og Albert sín- 
ar 9 merkur hvor; varð nú karlinn so kátur, 

að liann lék við hvern sinn fingur. 'þor- 

grímur mælti: það vildi eg, að þú gætirsagt 

okkur, hvar systir Grana er niður komin. 

Karlinn mælti: það vil eg gjöra, því mér er 

þar um alkunnugt. Fyrir Jötunheimum ræð- 

ur risi sá, er Ilörður heitir, hann stýrir 100 

flögðum, hann á tvo sonu, heitir annar Sóti, 

en annar Sámur, og eru þeir og allt það 

hyski hin vestu tröll, og reisir einginn rönd 

við þeim. 5eir tóku systur Grana, og ætlar 

Sóti að eiga hana, en Sámur hefur feingið 

dóttur kóngsins af Úngaríalandi, er Sólrún 

heitir, en faðir hennar heitir Uggi, og er 

hann mjög sorgbitinn éptir dóttur sína. Eru 

þær báðar píndar og neyddar til að eiga ris- 

ana; en þær vilja það með eingu móti. Ætla 

þeir að eiga þær nauðugar. 5á mælti Grani: 
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gef f)ú oss gó?) ráð að ná sýstur minni. þá 

mælti karl: til fíesshafið f)ið allir unnið, þó 

eg hjálpaði, ef eg gæti, og er það mitt 

fyrsta ráð, að þið haldið ykkar skipaflota 

inn á meginhöfn kóngs, og kastið þar ak- 

kerum. Kóngur mun ykkur til borgar bjóða, 

og það skuluð þið þiggja; f>á mun kóngs- 

dóttir koma til hallarinnar, því hún mun 

vilja sjá Jorgrím. Og er mitt ráð, að f)ú 

biðjir Ingibjargar kóngsdóttur, og mun það 

vel gánga, og þú færð henni aungva fremri. 

Mun hún og fóstra hennar leggja góð ráð 

til ferðarinnar, og mun ei af veita. Kóng- 

ur á dreka, sem er hiri mesta gersemi, og 

er dvergasmiði, og hefur byr hvort sem vill, 

})ú skalt biðja kóng um skip þetta, og ekki 

skaltu fara með fleiriskip í ferðina, ogget- 

ur allt ykkar lið verið á drekanum; en eg 

mun koma, áður en þið farið af landi, því 

eg ætla að verða st^rimaður hjá ykkur, því 

þið munuð ekki rata, en ekki gjöri egann- 

að til gagns. þeir þökkuðu honum sínar 

tillögur, skildu síðan við karl með hinni 

mestu blíðu, fundu menn sina og urðu þeir 

þeim stórlega fegnir. Síðan héldu þeir skip- 

um sínum til hafnar kóngs, og þá hann 

vissi, hverjir þeir voru, bauð hann þeim til 

borgar með allt sitt lið, og það þáðu þeir> 
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Gekk kóiigur ut á móti f)eim með alls kyns 

prakt, og leiddi f)á í höllina, setur l>orgrím 

hið næsta sér, og hina fóstbræður f)ar iit í 

frá; reis f)ar upp veizla með alls kyns gleði 

og glaum. 5á veizlan stóð sem liæst, tók 

3>orgrímur til orða: f)að er oss flutt, kóngur, 

að f)ér eigið dóttur f)á, er Ingibjörg heitir, 

og er f)að erindi mitthíngað, að biðja henn- 

ar mér til konu, sje f)að eigi yður í móti. 
• • « 

Kóngur mælti: heyrt hef eg fnn getið og 
frægðar f)innar, og mun eg f>ér ei fr<j vísa, 

ef hún sjálf vill. En þegar þeir voru að 

tala um þetta, kom kóngsdóttir í höllina 

með allan sinn meyjaskara, og var sem öll 

höllin Ijómaði af þeim gimsteinum, er hún 

var skrýdd með. Stóðu allir upp og heils- 

uðu henni hæversklega, hún tók því með 

blíðu; var henni feingin stóll gimsteinum 

settur að sitja á. Stóð 3>orgrímur þá upp 

og vekur bónorð við hana, og segist hafa 

heyrt svör föður hennar, og vii eg nú heyra 

yðar annsvar. Var það auðsótt, svo hann 

fastnaði hana. 5á mælti 3>orgrímur við hana: 

eg vil fá-að tala við yður í nótt, en hún 

sagði já til, og sagðist skyldi senda honum 

þernusína, so hann rataði; þetta máttieing- 

inn heyra. Að endaðri veizlunni um kvöld- 

ið, var öllum til sængur fylgt, stóð þá Jor- 
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grímur á fætur, og fór til kastala kóngs- 

dóttur. Tók hún á móti honum báöum hond- 

um, og var hann hjá henni um nóttina í 

góöu yfirlæti. "þorgrímur bað hana, aö hún 

vildi leggja ráð á að ná systur Grana. 3>á 

mælti kóngsdóttir: f>ar til verðegað fáfull- 

tíngi fóstru minnar, og veit hún á mörgu 

skil, og skal eg finna hana; en |>ið munuð, 

verða fullreyndir, áður en |>ið hafið unnið 

allt }>að hyski. Tók hún {>á upp skuggsjá, 

og sýndi honum mörg lönd, einninn Sám 

og Sóta og allt það hyski, er f>ar var sam- 

an komiö, og þótt.i Jorgrími það yfrið Ijótt. 

Her eptir fór Jorgrímur til manna sinna, en 

kóngsdóttir fór til fóstru sinnar, og sátu þær 

leingi á tali. þar eptir fann hún [þorgrím 

og sagði honum, að fóstra sín mundi honuin 

eitthvert lið veita; skaltu nú biðja föður 

minn um drekann hinn góða, og getur þú 

verið á honum með alla þína menn. Síðan 

kvaddi Jorgrimur jómfrúna, og gekk í liöll 

fyrir kóng. Var kóngur þá undir borð kom- 

inn, fagnar liann [þorgrími vel. Jorgrímur 

mælti: nú vil eg biðja yður að lána mer 

skip yðar, drekann góða. Kóngur sagði 

hann skyldi straxtil reiðu. Bjuggu þeirsig 

síðan til ferðar, kvöddu kóng og dóttur hans 

og* liéldu til skipa. En þá þeir voru á miðja 
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leið komnir, mætti þeim gammur nokkuð 

stór, og settist niður hjá Jorgrími. 3>óktist 

liann þá vita,að það mundi vera kerling, fóstra 

kóngsdóttur. Bað hann menn sína gánga á 

fram, og svo gjöröu þeir, en þá hann var 

einn eptir, gekk gömul kona úr hamnum, 

og mælti: þú hefur kosið mig til liðs við 

þig, sem eg er ófær til, en her. er posi, 

sem eg gef þér, og þá þú kernur í ílagða- 

heliir, skaltu hrista úr honum í móti tröll- 

unum, en liggi þér mikið á, skaltu nefna 

mig. Kvöddust þau síðan, og fór J>orgrím- 

ur til manna sinna, var þar komin karlinn, 

Margvís, steig Jorgrímur á skip, og létu í 

haf. Feingu hinn bezta byr; en karlinn 

stýrði. Og þá þeir höfðu nokkra stund á 

fram haldið, kom á þá svo mikið myrkur, 

að einginn sá annan með ofsaveðri, eld- 

glæðíngum og sjáfargángi. Karl bað þá að 

þessu aungan gauin gefa. Segir ekki af 

ferðuin þeirra, fyr en þeir komu til Jötun- 

heima, og köstuðu þar akkerum. Var nú 

strax búizt til orustu, því þeir sáu fjölda 

trölla koma af landi ofan. Hófst þar hin 

grimmasta orusta; geingu þeir fóstbræður 

vel Iram, en Sóti og Sámur snéru í móti 

þeim. Tók J>orgrímur upp posa kerlingar, 

og sáði í móti tröllaliði, brá þeim svo við, 
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að hver lór að berja annan og drepa sína 

landa, utan þeir bræður. En karlinu, Marg- 

vís, deyföi galdra og fjölkýngi (mssa; lauk 

svo orustuni, að allir féllu, utan ein flagð- 

kona, og gaf Jorgrínmr henni líf. En 

er karlinn, Margvís, sá hana, vildi hann 

eiga hana, og varð það að ráðum þeirra fóst- 

bræðra, að hann átti hana. Fóru þeir nú 

fóstbræður að finna jómfrúrnar, voru þær 

illa á sig komnar, og varð þar mikill fagn- 

aðar fundur, marga fáséna gripi fundu þeir 

í flagðahellir, en allt annað góz og land, 

sein þar var, gáfu þeir karlinum, Margvís. 

Skildu so við liann með hinni mestu blíöu, 

héldu síðan til baka, og fundu Hróar kóng 

í Asía og dóttur hans, og* urðu þau þeim 

stórlega fegin, var þá bíiizt við bríiðkaups- 

veizlu. Gekk jþorgrímur að eiga kóngs- 

dóttur,en Gauti bað systur Grana, ogskyldu 

bæði brúðkaupin vera í einu, var til þess- 

arar veizlu boðið öllu stórmenni landsins, 

var sú veizla hin bezta, og skorti þar, 

aunga gleði; rugguðu borðgestir kolli af 

ölværð og gleði. Stóð veizlan í heilan mán- 

uð, og að endaðri veizlunni voru ailir út- 

leystir með góðum gjöfum. Héldu þeir fóst- 

bræður þaðan. Fóru þeir 3?orgrímur og Gauti 

með konur sínar, skildu þeir við kóiig með 



hinni inestu blíÖu. Albert vildi þá finna 

festarmeyju sína, héldu þeir so að Háloga- 

landi, var kóngur þá nýdauður. Silfa varð 

Albert stórlega fegin, var f)á strax við brúð- 

kaupi búizt, og stórmenni boðið úr landinu. 

Stóð veizlan í heilan inánuö, gaf Albert öll- 

um góðar gjafir. Já mælti Grani: nú vil 

eg sigla að tlngaríalandi með kóngsdóttur. 

5á mælti 3>orgrímur: Albert lilýtur hér apt- 

ir að vera, og er það mitt ráð, að liann sé 

til kóngs tekinn, og var so gjört að lands- 

lýðsins vilja. Síðan tók hann föður sinn til 

sín, og gaf honum lén í ríki sínu. Nú fóru 

þeir fóstbræður af stað, og skildu við Al- 

bert með blíðu, og báðu hvorir vel fyrir öðr- 

um, og endurnýuðu heit sín að hefna livor 

annars. Héldu þeir fóstbræður nú úr landi 

og gafst þeim vel byr að Úngaríalandi; lögðu 

að meginhöfn, og köstuðu akkerum. Kóng- 

ur sendi á fund þeirra fóstbræðra að vita, 

hvort þeir væri friðmenn. En þeir kváðust 

þar aungan ófrið sýna mundu. Bauð kóng- 

* ur þeim þá til veizlu með so miklu liði, 

sem þeir vildu. Fóru þeir íiú heim til hall- 

ar, en létu kóngsdóttur eptir í tjöldum. Kóng- 

ur fagnaði þeim með hinni niestu blíðu, og 

reis þar upp hin dýrölegasta veizla. Jþá 

spurðu þeir fóstbræður kóng, hvort hann 
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ætti eingin börn; kóngur sagói, að hann 
i 

heföi átt eina dóttur, sem lieföi * lioríiö, og 

vissi einginn, livað af heffti orðið, og væri 

nokkur ár siðan. 5á sögðu f>eir: hvers munði 

sá eiga að vænta, sem færði yður dóttur yðar 

lifandi. Jó mælti kóngur: væri sá maður 

nokkur, sem f)að gæti, skyldi hann fá so 

mikið gull og silfur, sem hann vildi af mér 

fnggja, f)ar með skyldi hann sér sjállum 

til góðs vinna, og eiga hana, efhann vildi. 

l>á senda þeir fóstbræður eptir henni, var 

hún f)á leidd til hallar, |>ekkti kóngur dóttur 

sína, og varð f>ar meiri fagnaðarfundur, en 
frá megi segja, hóí f)á Grani bónorð sitt til 

hennar; var það óðara já, og var f)á búizt 

við virðuglegri veizlu. Sögðu þeir nú frá 

öllum herferðum sínum, og* hvern.ig þeir 

hefðu náð kóngsdætrunum í Jötunheimum; 

þókti kóngi mikið vert um frækleik þeirra 

og hreysti. Stóð þessi veizla í hálfan mán* 

uð með prís og sóma. Gaf kóngur öllum 

góðar gjafir; þeir fóstbræður viidu J)á vitja 

eigna sinna. Leysti kóngur út mund dótt- 

ur sinnar í'gulli og silfri. ÍÞorgrímur sigldi 

síðan lieim í sitt land, og Gauti í sitt land, 

og varð kóngur þar, eptir föður sinn, og 

stýrði því til dauðadags. Hann átti þann * 

son, er Hámundur hét, sem varð rnesti hreysti- 
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maður. Gauti'fór og í sitt land, var faðir 

hans {)á dauður, tók Grani [>ar kóngdóm; 

hann átti 2 börn, hét sonur hans 5orgrímur> 

en Signý dóttir. 3>orgrímur átti og son, 

sem Grani nefndist; stýrði hann ríki sínu 

til ellidaga. Albert átti og son, sem Arn- 

viður nefndist; lögðust aJiir {>essir úngu 

menn í hernað, og bundu fóstbræðralag, og 

gáfu feðrum sínum ekki eptir í hreystiverk- 

um, og var {)að líkt og þeir væru aptur- 

komnir. Héldu þessir aílir trúskap til dauða- 

dags ásamt feörum þeirra, sem aldrei slitu 

tryggð sína. Og lúkum vér so sögunni. 

2. S a g a n 

af Sálusi og* Níkanor. 
, • 

4 

/. Kapituli. 

5®að er upphaf þessar sögu, að fyrir Róma- 

ríki réð ei.nn ágætur keisari, er Tímóteus 

hét; hann var ríkur og mektugur, eptir því 

sem hans tign sómdi. Hann átti drottníngu 

er Salabit hét; ei er getið um börn þeirra. 

5að voru margir höfðíngjar undir hans 
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veldi, bæfti jarlar, barónar og gr'eifar og 

margt-anua5 ríkisfólk, er af liomini liöfðu 

mikil metorft; því hanii var ráftanrli yfir so 

mörguni ríkjum og löndum, og verður iiú 

fyrst frá öðru aö segja. 

2. K a p í l u / i. 
r i / , » 
I þann tíma reð einn konúngur fyrir 

Líherdoníum, sein Elíseus liet, mjög frægur 

og háburðugur lierra, sem haf'ði verið hið 

mesta og vaskasta mikilmenni, og var hníg- 

inn á efra aldur. Son hans het Sálus, hann 

var kappi mikill, sterknr, stór og hugaður, 

hann hafði aungan fundið sinn jafníngja til 

neinna lisfa, hvorki á sjó ne landi; hann 

var mildur og örlátur við vini sína, en væri % 
honuni móti blásið, svo honum mislíkaði til 

orða eða verka, varð hann sem ólmur varg- 

ur eða kúngrað león, þá því er úr viðjum 

slepþt, hann vægdi aungum, allra sízt ef 

hann drakk vín eða áfeingan drykk, so öll- 

um þókti lángt úr hófi ^gánga hans dramb 

og ofmetnaður. Nú gjöra þessir feðgar ferð 

sína norður í Rómaborg, á fund keisarans. 

Einn hertogi sat út í Bár, sem Nikanor het, 

hann var íþróttamaður mikill og vel stilltur 

og maimval mikið. Harm átti systur, sem 

Hólisíana het, hún var síi fríðasta mey, 
3:1 , ‘ 
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sem menn vissu í þann tíina til vera, liútt 

var milci og kurteis, so allir unnu heuiii 

hugástum, lofuöu nienn alla liennar hegöan. 

Hertoginn haíöi margt vaskra maima. Einn 

maður var þar, sem hét Villifer, hann var 

kappi mikill, og gekk næstur hertoganum 

xim allar listir, og sýndi ætíð beztan dreing- 

skap sínum lierra, nær í inannraunir sló, og 

úr vöndu var að ráða. hann flúði aldrei úr 

stríði, allra hertogans manna stóð hannjafn- 

an fremstur í öllum mannrannum, og* var 

alimikið lið að honum. Nú býr hertoginn. 

ferð sína til Ifóniaborgar, hafandi rneð sér 

gott mannval. En er keisarinn fréttir, að þess- 

ir stóru herrar eru þar komnir nærri borg- 

inni, gekk Iraim á móti þeim í port staðar- 

ins með síniini herrum, og segir þá alla vel- 

koinna. Var nú mikið við liaft í staðnuni, 

og öll straiti borgarinnar prýdd með dýrðleg- 

um klæðum, so hestarnir skyldu ekki stíga 

á bera jörð, en leikararnir stóðu á múruri- 

um, sern og víða urn staðinn, sláandi ýmis* 

leg hljóðfæri, so öll borgin þókti þjóta og 

skjálfa af sætum saunguin, en keisariim 

leiddi Elíseum kóng og Sálus son hans, og 

þá æðstu herra til kirkju og hlýddu tíðum. 

En sem inessan var úti, voru allir herrar til 

Iiailar leiddir. 
I 
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3. Kapituli.. 
Nú settist keisarirm í h'ásæti og.drottn- 

íng hjá honum; á vinstri hönd hontini sat 

Elíseus kóngur og Sálus, son hans, en á aðra 

hönd drottníngar sat hertoginn Nikanor, sem 

vér fyrr um gátum, og átta jarlar þar út í 

frá; lét keisarinn eitt borö upp setja meft 

hlið hallarinnar, þar skyldu við sitja allir 

menn Sálusar kóngssonar, en hinu meg- 

in þar jafnframt sátu menn hertogans, hafði 

hann og marga menn og vaska dreingi; 

tóku menn nú fast að drekka, var öllum 

veitt með stóru örlæti; nú leið á dag, og 

tóku menn að gjörast ölvaðir. Tóku |)á 

menn kóngssonar til orða, og kváðu ekki 

slíkan mann að hreysti og burðum í öllum 
I 

heimsins álfum, sem Sálus kóngsson, hversu 

víða sem leitað væri. En sem menn her- 
w* ^ • 

togans heyrðu þetta, kváðu þeir ei annan 

mann meiri en liertogann; óx af þessu stór 

deila með þeim, og vildu hvorugir af láta, 

þar til að við sjálft var búið, aðþeirmundu 

saman hlaupa með stórri bræði og berjast 

í höllinni. Kom so um síðir, að kóngsson 

heyrði, þar er hann sat, og gramðist þetta 

^teð stórri reiði, og talaði hann snúðuglega 

til hertogans og mælti: situr þú kyr íþínu 

sæti, só hvorki drýpur af keri eða kampi, 
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og heyrir {)ó, að okkar liftsmenn og þenar- 

ar þraéta og þrátta um okkur báða, og gjöra 

sér deilu af slíku. En þú lætur, sein þú 

heyrir ekki slíkt, ’og straffar ei þá leiðu 

þorpara og þrælbornii þý, sem þér fylgja.; því 

ei kom mér slíkt í þánka, aö nokkurma?)ur 

mundi mér jafnfætis standa til neinna lista, 

og skal eg þetta þeirra ofstæki ei leingur 

líöa, heldur í þeirra sjálfra kjapt aptur niÖ- 

tfr keyra. En ef þú treystist til, em eg 

reiðubúinn á morgun snemma að tefla skák, 

og má þá sjá, hvor rneiri lilut. úr býtum ber. 

Hertoginn svarar máli kóngssonar vel og 

kurteislega: eg vil gegna máli yöar meö 

hógværö án reiöi, so hvorki mæti þér af 

oröum minum móö né reiÖi, og skiduö þér 

öölast yöar vild. Nú tók keisarinn til oröa, 

sem og aörir höföíngjar, einninn Elíseus 

kóngur, og báöu Sálus og þá báöa til frið- 

ar og samþykkis aö stilla; hétu þeir báðir 

þessu, og tóku höndum sáman, var síöan 

ágæta vel drukkiö allan þann dag. Létso 

* keisarinn leiða alla heim til sængur með 

gleðskap, og sváfu þeir so um nóttina. 

4. K a p í t u l i. 
I 

Aö morgni, sem menn vakna, gekk allt 

fólk, sem sarnan var komiö, aö hlýða messu; 
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að hermi endaðri gekk keisarinn ineð öllum 

herrum til hallar? og voru nú menn til sæt- 

is leiddir, og var so hagað, sem hinn fyrra 
* 

daginn. Sem menn höíðu máltíð endað og 

litla stund drukkið, var borðum buft svipt; 

lét nú keisarinn setja 2stóla á mitt, hallar- 

gólfið, sem þeirskylduá sitja, hertoginn og 

kóngsson. Stóð nú keisarinn nær liertog- 

anurn, og Elíseus nær sínum syni, og aðrir 

herrar umhverfis í kríng og so beggja {>eirra 

menn. Var þá tafl fram borið, seín keisar- 

inn bezt átti, og lýsti aí |)vi, var {)að af 

skærasta gulli gjört, og með dýrmætum 

gimsteínum sett. Léku þeir nú sem livorn 

lysti, og gekk fiað leingi dags, að hvor- 

ugur vann á öðrum, en so voru þeir liraðir 

að leika, að hvorugur mátti sína höndhvíla. 

Allir sáu á leik þeirra, vizku og listir. Nú 

gekk einn hertogans inaður að borðinu, og 

leit á taflið, sá hét Villifer, og mælti vsnúð- 

uglega til kóngssonar: so lízt inér, Sálus 

kóngsson, setn minn herra sé hraðari til 

leika, en {)ú, og mun ei leingi, áður þig 

hrestur við hann bæði kænsku ogkunnáttu, 

Því eg sé f)að strax á þínum leikum. En 

sem kóngsson heyrði þvílík smánaryrði ridd- 

arans, Varð hann reiður mjög; var það lík- 

ast sem bál brennandi léki honum í brjósti. 
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Lek hann núnieira afkappi en íorsjá; kom 

so, ab kóngsson fekk mát, og lofuhu allir 

menn, er til sáu, hertogann, og k\ áhu kóngs- 

son púnga skyldi taflið, f)ví hann væri í þess- 

um leik yfirunnínn. Tók nú kóngsson með 

reiði og þúngu geði að púnga taflið, og 

púngar taflið skjótlega, og sló síðan púngn- 

uni framan á munn hertoganuin með stórri 

bræði og sneipulegum orðum, sein hann óður 

væri. Var þá við sjálft búið, að upphlaup 

inundi verða, hérklæddust nú beggja þeirra 

menn, og hlupu til vopna sinna, og biðu so 

búnir. En hertoginn setti niður taflið aptur 

og mælti til kóngssonar vel og stillilega án 

reiði: ei kanntu kóngsson að sjá, hvernig 

háttað er þessum okkar fundi, að herra 

keisarinn hefur okkur sem öðrum hingað 

boðið með sæmd, æru og virðíngu, og hvergi 

til sparað okkur til ánægju og heiðurs. En 

þú geldur ekki annað þessu á móti, en 

gjörir veizluspjöll fyrir sjálfs hans augum, 

eins og allra herranna, og slæst eins og 

fól eða fantur, og mun sú skeinmd og mínk- 

un allvíða spyrjast. Nú samt fyrir þessi 

þín dreissugheit og drambsemi dignar ei 

mitt hjarta, allarþær lystír að reyna við þig, 

sem við numið höfum. Kóngsson mælti og 

kvaðst þess reiðubúinn, tóku síðan höndum 
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saman, aft þeir skyldu að morgni turiiiinent 

þreyta. Síftan mælti Elíseus til Sálusar, son- 

ar síns: stórilla hefur tiltekizt, að |)ú gjörh- 

ir smán í keisarans náveru og* mínkun so 

ypparlegum mönnum, og mun f)ín fíflska og 

fólska víðar fara, en norðurlönd byggjast. 

En Sálus mælti reiðuglega: allt aðeinu skal 

eg til þrautar reyna við hertogann fyrir sól á 

morgun. Yar nú síðan tekið til drykkju, og 

allan þann dag lystilega drukkið, sem hyor 

væri annars vin og bróðir. 

5. K a p í t u l L 

Nú semdagaði, og merin vöknuðu, bjugg- 
ust |)eir Sálus og liertoginn til útreiðar, 

heimti kóngsson hertýgi sin, og tók nú að 

herklæðast. Fórnúíbrynju |)á, semíyrhafði 

borið Eneas í Trójuborg; hún var ferföld af 

stáli gjörð, hjálmurinn var og so sama 

srníði, hann bar hinn sterki Ajax, Grikkja- 

höfðingi; t.ók nú kóngsson sverð sitt, ])að 

var vel beitt, [)ess egg var í eitri hert odds 

og lijalta í milli, og þar með gullrekið spjót. 

Oilum ])ótti kóngsson glæsilegur, so geisl- 

ar stóðu lángt af hormm, sté hann nú á 

valdan hest, og reið so franr á völlinny og 

iyigdu kóngssyni 300 riddarar, og reið hann 

til vígvallar og beið ])ar búínn. Nú er ])að 

V 
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um hertogann að tala, að liann hertýgjaði 

sig og settist á valinn hest, og reið so fram 

á völlinn, f)ar að sem kóngsson beið, og |)ókti 

ölliim hann hermannlegur, og einginn vildi 

hann rninríi mann kalla en kóngsson. Nú 

setti hvor sinn hest á skeið mót öðrum, og 

héldu sínum spjótum til lags og riðu saman, 

og lagði hvor til annars með ærnu kappi, 

kom nú hvorugur öðrum af hesti, gekk f)að 

leingi. En kóngar allir og keisarinn stóðu 
á múrnum, sem allur almúgi, að horfa á 

leikaþeirra og stóru atreið. Jetta gekk þar 

til þeirra hestar voru því nær sprúngnir af 

mæöi, en ákefð þeirra var so stríð, að hvor- 

ugur gáði að sjer, þar' til að báðir geingu 

aptur af hestunum, og komu standandi nið- 

ur. Geingu þeir nú saman og brugðu sínum 

sverðum með stórri bræði, oghjugguso títt, 

að ekki mátti auga á festa, og komskjöld- 

ur mót hverju þeirra höggi, þar til þeir tóku 

mjög að mæðast og særast; dugði nú ei 

hjálmur né brynja meir en brunniö strá, 

og þóttistnú einginn sjá, hvor sigra mundi; 

stóð þessi aðgángur, þar til þá mæddiblóð- 

rás. Kom so um síðir, að þeir stóðu á 

knjánum og börðust svo með mæði, þar til 

allur þeirra þróttur og þrek var burtu og 

duttu um síðir til jarðar niður. Öllum þókti 

% 
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J)a?> til nauða horfast, sem sáu. Oánga nú 

til beggja þeirra nienn og bera þá lieim á 

skjöldum; var j>eim nú laug og lækníng 

feingin, og bundin sár þeirra. En sem |)eir 

máttu mæla, bét hvor öðrum dauða. Vildi 

nú hver berra heim til sinna landa. Bað 

nú Elíseus kóngur keisarann að koma á með 

þein\ sáttum, annars mundi |)að leiðatil mik- 

ils fjandskapar innan lítils tíma. Hét nú 

keisarinn þessu, og skildu so með blíðu; 

bélt hver herra beirn til sinna landa, einn- 

inn hélt Villifer heim til Bár og ílest lið her- 

togans, en hann varð eptir. 

' 6. K a p í t u l i. 

Nú er að segja af þeim hertoganum og 

Sálusi, að skjótt tóku þeirra sár að gróa. 

Koin nú keisarinn að máli við þá hvern dag, 

og vildi sættum á koma inilli {)eirra, en 

hvorugur þeirra vildi því játa. En j)ó kom 

svo um síðir, að þeir settu keisaranum sjálf- 

dæmi, og kváðu svo standa skyldi, sem 

keisarinn útnefndi. En sem þeir voru al- 

grónir, lét keisarinn stefna fjölmennt þing, 

°g var þar margt manna, einninn Sálus og 

Nikanor. Keisarinn mælti: þar þið hafið 

þetta niál og deilu ykkar undir mig lagt, 

þá skuluð þið nú allt það halda, sem e\ 
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fram segi, 'efta til tek í þessari minni gjörði 

$að 'vita allir nienn, sem á ykkar leika sáu, 

að þið eruð jafnir að öllum riddaraskap og 

hreystiverkum, og því skuluð þið jafnir kall- 

ast, og hvorugur öðrum peníngum bæta fyrir 

þær miklu ákomur, er hvor af öðrum feing- 

ið hefur. Og því skuluð þið nú héðan af 

hvoröðrum tryggð sýna oggjörast fóstbræð- 

ur; so skal hertoginn gefa Sálusi Pólisíönu, 

systur sína, og mun ykkar beiður og veg- 

semd upp þaðan aldrei bresta, og skal þessi 

friður standa, sein eg nú sagt hef. En all- 

ir herrar og landslýður, sem heyrði orð keis- 

arans, gjörðu góðan róm að máli hans, og 

kváðu höfðinglega sagt. En sem Sálus og 

Nikanor heyrðu þetta, geingu þeir hvor til 

annars með stórri hæversku, og sættust heil- 

um sáttum, og minntist hvor við annan með 

fögriim faðmlögum og auðmjúkum orðum, 

biðjandi hvor annan friðar á áðursögðum 

deilum og óvild, urðu allir menn fegnir 

þeirra sáttargjörðum. Gekk nú keisarinn í 

höllina; var nú drukkið samfleytt í 10 daga, 

og að þeini enduðum voru allir með gjöfum 

ut leiddir. Hélt nú allur lýður burt af lióma- 

borg, skildu þeir Sálus og Nikanor með 

miklum vinskap og blíðu við keisarann; var 

nú ásett, að brúðkaupið skyldivera innanö 
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niánafta aft liausti koniancla. Hélt kóngssoii' 

heim í Líberfloníum, og sat nú heima lrjá 
» 

fö?)ur sinum, og f>ykir öllum hans ferö sæmi- 

leg or?)iö hafa. En Nikanor hélt heim í 

Bár, og varÖ allur landslýftur honum næsta 

fegin, allra helzt hans systir Pólisíana, og 

Villifer. Hertoginn mælti: núeryftur, systir, 

f>aft í tíðindum að segja, að eg hef f>ér 

burt heitið í f>essari ferð f>eim marmi, sem 

lángt ber af mér í öllum listum og íf>rótt- 

um, nema ei f>arf hann leingi til reiði að 

erta. Jómfrúin mælti: hafi hann bróður minn 

sárum sært og svívirt í orðum, eða fyrir f>að 

sætta leitað, skyldi hann aldrei mig eiga, 

ef eg sjálfráð væri. Hertoginn mælti: ekki 

gjöri eg keisarans orð ónýt, og mun f>að 

so standa hljóta, og féll so tal þeirra að 

sinni. Liðu so fram tímar, að ekki bar til 

tíðinda. 

7. K a p í t u l i. 

5ar er nú frá að segja, að hertbginn 

Nikanor sendir nú sína menn í ýmsar áttir 

að bjóða þángað öllum herramönnum í brúð- 

kaup systur sinnar. Var nú liðfátt l>já her- 

toganurn, liðu so framtímar. Einndagsem 

hertoginn sat við drykkju, lukust upp dyr 

hallarinnar, og gánga f>ar inn 12 menn í 
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bláum klæðuni' meb olíukvisti í liöíiclutn; 

þessir menn geingu fyrir hertogans borft, 

og kvöddu h-ann heföarlega á serklenzka 

tíingu, eptir heiftinna manna siðvana. Sá, 

sem fyrir þeim var, mælti til hertogans: 

tveir bræður eru komnir hér við land utan 

af Serklandi, heitir annar Mattías, en ann- 

ar Abel, merkilegir og stórauðugir af öllum 

veraldarinnar ríkdótni; þeir liafa undir sig 

lagt alla Austurálfu heimsins, sem er Asía 

og Eystrasalt, einninn nokkuð af Alexandría 

og Assyría, þar með allt Serkland, og þeir 

sitja nú í Akursborg, sein er höfuðstaður 

þess lands; allir menn eru við þá hræddir, 

og verða þeim að líita. Vill Mattías biðja 

systur yðar sér til handa,, þar hennar frægð 

fer um heiminn allan, að eingin mey sé 

henni fríðari að öllum líkamans burðum og 

prýðilegri hegðan, og mun hennar heiður 

sem og þinn aukast, ef þetta ráð upp tekst. 

En ef honum verður synjað ráðsins, þá fer 

miður, og vil eg nú heyra þitt andsvar, sem 

eg má aptur skýra mínum herra. Hertog- 

inn svarar, og leit til sendimanns: ekki hef- 

ur þessi málaleitan þeirra bræðra neinn fram- 

gáng, því mín systir er trúlofuð kóngssyni 

af Iandi Liberdoníum; þvi þó þeir bræður 

séu so miklir, sem þér segið, skulu þeir 
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annað mega raupa. er f>eir burt héðan fara, 
en eg gefi Mattias systur mína fyrir hræftslu 
sakir, sem eg blauftur og huglaus væri, og 
vskulu f>eir aunga von til þess eiga, aö eg 
vilji niægdir auka við f>á, og máttu f>etta 
aptur segja þeim bræðrum. Sendimenn mæltu: 
|>ann kostinn tókstu, sem f>ér er verri, jþví á 
niorgun í þetta mund, muntu bundinn og fjötr- 
aður verða, f>ó þó látist nú mikill vera, þar 
þu situr í þinni, höll. Annað þarft þú og 

% þínir vesölu landsmenn en tóm orðin á móti 
þeim og þeirra miklu köppum; því þeir bræð- 
ur eru hér við land komnir með 500 skipa, 
og er mikill múgur manns á þeim, so varla 
veit tölu á, og litill styrkur mun þér verða 
að þeim veiku og dugnaðarlausu liddum, 
er þér fylgja, ef þú dirfist að gefa þig við 
þeim óflýjandi Iier og liðsfjölda. ^av með er 
Mattías so mikill garpur, að þér mun sjálf- 
um ógna og ofbjóða, þar sem bann hefur 
aungan þann kappa íundið í allri Austurálfu 
heimsins, sem honum hefur þorað gegn að 
ríða, so er og Abel hans bróðir so grimmur, 
sem león. Einginn er so frækinn, að ei hopi 
á hæli fyrir bonum og hans stóra sverði, 
þur einginn þorir nú um allan heiminn á móti 
bonum rönd að reisa, því eru allir kóng- 
ar við þá hræddir, og er það mesta feigðar 
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fleipur og dæmalaus heimska, ef [)ú gefur 

f)ig í greipar f)eirra. En sern hertoginn heyrM 

f>etta, mælti hann: hafið litla f)ökk fyrir 

ykkar framburft, og skaltu vita, að j)ú skraf- 

ar ekki hug úr vorum mönnum, og mun eg 

verja lancl mitt, meöan eg má, sem og jóm- 

frúna, vora systur, og skal Villifer búast 

skjótt til tjalda f>eirra bræðra, og bera jþeim 

minn boöskap, að þeir gefi mér þann frest, 

so leingi eg læt saman kalla mitt lið, ef 

f>eir vilja ekki níðingar heita, og dyggðalaus- 

ir dreingir. Villifer mælti: lítt mun mér 

sóma að synja yður þessarar ferðar í sodd- 

an nauftsyn, sem úr er að ráða. Sendimenn 

þeirra bræðra geingu út af hertogans höllu, 

og kvöddu aungan mann, og léttu ei fyr en 

þeir kornu til tjalda, og inntu þeim bræðrum 
öll orð hertogans. 

8. K a p i t u l i. 

Nú er að greina um Villifer, að hann 

hertýgjaði sig, og reið með 13 menn til búða 

Mattíasar. J>ar sjá þeir mörg tjöld, þó 

var eitt, sem af har, með skínandi guðvef. 

Geingu upp úr því 5 steingur með sínum 

knapp hver þeirra að ofan af kláru gulli, 

með rniklum meistaradómi gjörðar og skín- 

andi geislum; í þetta tjaldið geingur ViIIi- 

/ 
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fer og niemi hans, og sáu [>aft var alskfpaft 

aí’ mömuim báöu megin að dyrum fram, en 

þeir bræöur sátu í liásæti. Gekk Yillifer 

fyrir þá, og kvaddi þá kurteislega, en þó 

nieð einurö og snilli, og mælti áþessaleið: 

Hertoginn Nikanor hefur oss liíngað sent, 

og lætur þer kunnugt gjöra, að hann vill 

fá so lángan frest af ykkur bræðrum, so 

hann fái sína menn samankallaða. Sé so, 

að þið viljið nokkra styrjöld eða stríð byrja, 

þækti rnér það líklegast, að þér munuö ineð 

frægð og hreysti vinna vilja, slíkir menn 

sem þið eruð sagðir, en ei með vélum eða 

kyndugskap, sein níöíngar eða þýbornir þræl- 

ar, sem aunga manndáð hafa, so að minn 

herra fái haldið sínurn heiðri og sóma, þar 

til eigið orustu saman, hverjum sem auðnan 

skiptir þá sigrinum. Tóku þeir bræður að 

þrútna af reiði, og mælti Mattías síðan reið- 

^glega: orð eru mér nú flutt frá herra þín- 

Um, livers ei skal leingi óhefnt, ogseghon- 

Uni aptur orð mín, að strax á niorgun, þá 

vígljóst er, skuli þeirvelja um þúngakosti, 

seni fæsta mun eptir lánga, þá skal úti all- 

Ur friður með oss, og einúngis eldur og 
• ^ 
Jam geisa af vorri hendi, þar 'þinn herra er 

i hel færður eða í vestu kvalir krepptur. 

^u seni riddarinn þetta heyrði, gekk liann 

■. v ' . - ' . ’ 4 
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burtu og nienn lians, og reift lieim seíti 

skjótast, oginnti hertoganum áóur töluÓ or8 

öll þeirra bræðra. Let nií hertoginn seilda 

um a'lla staói, að allir skyldu strax þángað 

Iialda, sem honum vildu lið veita, voru og 

jiess allir fúsir, og kváðust með honum lifa 

og tieyja vilja. Fékk hann f)ó fátt manna, 

við slíkt ofurefli sein var að eiga. Nú var 

hark og háreysti f>á nótt alla af hvorum- 

tveggja og fieirra viðhúníngi; bjóst hver 

af megni. En strax er dagaði, reið hertog- 

inn út af staðrium með síria inenn, og fylkti 

sínu liði, sem hentast f)ókti til framgaungu 

irióti f>eim bræðrum. Komu f>eir og sam- 

stundis f)ángað nreð allan sinn mikla múg 

og margmenrii, síga nú saman fylkíngar, 

var nú skothríð niik.il um átta stundir heilar, 

ílugu so þykkt spjót og örvar, að ei sást 

lieiður himinn, sem óg gaflok, valslaungur, 

axir og örvar; ekki skorti heldur bresti og 

brak, sköll og skræki, hark, háreysti, bumbu- 

hljóð oglúðragáng með því hræðilegu hrópi? 

að öll jörðin skalf, sem á frræði léki; tókst 

nú mannfall rnikið af hvorumtveggja. Reið 

nú fram Antippus af liði þeirra bræðra, 

hann vár greifi af Arabía mikill ogsterkur; 

var hver til dauða kjörinn, sem ei hopaðiá 

liæli fyrir honum og hans framreið, og drap 
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hann 50 manna á skömmum tíma af mönn- 

Um hertogans. J>etta gat að líta Yillifer, 

og fer á móti lionum, og hjó hvör til ann- 

ars, og hjó hver annars hest sundur í bóg- 

um, mátti nú sjá mörg högg og stór af 

hvorumtveggja; hjó nú Yillifer á öxlina 

hægri á greifanum, so áf fór höndin með 

síðunni og á lærið, og tók bi^rtu fótinn fyr- 

ir ofan kné; datt f)á greifinn dauður til jarð- 

ar. Hlífði nú Yillifer aungum heiðíngja, .% 

eptir það sló hann í hel tvo kappa aðra af 

þeirn heiðnu, veitti hann nú allmikið lið sín- 

um herra, dugði nú sem fyr allra bezt hans 

manna. Jetta sér Manasses jarl, hann var 

af liði þeirra bræðra. Flann stýrði einum 

stað, sem Mundía heitir; hann varbæði stór 

og sterkur og hinn mesti kappi. Honum 

eirir illa fall greifans, og ríður fram í her 

hertogans og drepur hvern mann, sem hans 

sverð til náði. Nú reið móti honum einn 

greifi af hertogans liði, sem Lúcius hét, og 

hjó hvor til annars, og börðust þeir leingi, 

{>ar til Manasses jarl klauf greifann ofan að 

söðli; tóku nú og flestir að víkja frá, var 

öll fylkíngin rofin í þann arminn og búið til 

flótta. J>etta §ér hertoginn Nikanor, hvað 

Manasses hefur að starfa, þar hann klýfur 

menn hans í strá, ríður því að honum, og 
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leggur hvor til annárs; mátti f>ar sjá mörg 

högg og stór. Lauk so, að Manasses jarl 

féli dauður til jarðar. Sér hertoginn, að lið 

hans er flest fallið, en þeir heiðnu bræður 

og þeirra mikia lið gekk nú so ótt og óg- 

urlega fram, að eingin von var lífs né friðar, 

því býður hertoginri öllum sínum mönnum 

að ríða í staðinn sem snarast, og var ei 

eptir af hans liði meira en 1000 manna, og 

flestir sárir. Riðu nó í borgina og var öll- 

um hliðum aptur læst. Lauk so þessu stríði. 

Létu þeir bræður, Mattías og Abel, setja 

sín landtjöld allt í kríngum múrana á staðn- 

um Bár, nema til norðurs, því þeir vissu, 

þar voru eingin port, so út mætti komast. 

Drukku þeir nú allir glatt á nótt fram, og 

hétu nú staðinn niður að brjóta, og hertog- 

ann í hel að færa. 

9. Kapítuli. 

Nú lét liertoginn Nikanor saman kalla 

alla menn innan staðar, og bað sér ráð gefa, 

livað þeim þækti tækilegast úr svoddan 

nauðum að ráða. Allir kváðu, hann mundi 

helzt sjá staðnum gagn. Hertoginn mælti: 

eg vil senda sem fljótast í land Líberdoní- 

um á fund Sálusar kóngssonar, og mun 

hann oss skjótt að liði verða, því hann er 
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kappi mikill, og mun híngað stefna með 

mikinn mannfjölda. En aðrir skyldu ríða í 

Rómaborg, og hitta keisarann; hann mun 

líka híngað stefna. En eg vil verja staðinn 

og jómfrúna sem mitt eigið líf, so leingi 

þessi liðsafli ei kemur, en múr staðarins er 

ramlega gjörður; skulum við verjast, sö leingi 

sem kostur er. Villifer mælti: eg er reiðu- 

búinn í þessa ferð, kóngsson að hitta, en 

|)ó grunar mig, |)ó eg skilji so viðyður, að 

þeir bræður jnuni staðinn að velli brjóta, 

því yður munu f)eir ekkert íllt’spara, sern 

í þeirra valdi er úti að láta, og er þá illa 

skipt, ef þér verðið handteknir og fjötrað- 

ir, og jómfrúin gripin í burt. 3>ví er ráð 

mitt, að þér flýið burtu með systur yðar og 

alla menn, sem innan staðar eru, þar úr so 

vöndu er að ráða, því komist þú í höndur 
I * 

þeim bræðruin, mun margur saklaus gjalda, 

og vil eg heldur falla dauður til jarðar, en 

á burt ríða. Allir lofuðu ráð riddarans, sem 

á heyrðu. Ilertoginn mælti: ódreingilegt er 

og mun þykja, að eg flýi mína ætt og óð- 

ul, sem einn blauður héri, og mun so standa 

verða, sem nú hef eg fram sagt. Sáu nú 

allir, að ei mundi annað duga, en láta her- 

togans orð stamja. Bjóst nú Villifer, sem 

hann mátti fljótast. En 12 menn sendi her- 
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toginn á fund keisarans, og voru strax um 

nóttina til búnir, og sigu so menn og hest- 

ar í körfu niður fyrir múrinn, og ríða nú 

sína leið daga og nætur, so |>eirra hestar 

þornuðu aldrei af svita. En hertoginn bjóst 

til varnar með þá rnenn, sem með honum 

voru innan staðarins. Nú er að segja af 

þeim bræðrum, að strax að morgni, þá þeir 

vakna, lierklæðast þeir og allur sá mikli 

múgur, sem þeim fylgdi, og sjá nú öll stað- 

arins port læst, gjöra þeir nú ráð sín, og 

tala margt um staðinn, liversu hann sé ram- 

gjör. Gekk nú Mattías að múrnum, og 

hugði að honum vandlega, og sá hann, að 

límið var fornt og brostið mjög við jörðina, 

því skipaði hann án dvalar til að búa, það 

hann vissi að múrnum mátti granda. Hann 

lét nú hlaða stórvirki og jafnan skans, og 

leggjaáþau sömu stórvirki: ása, valslaung- 

ur og skotvopn. iþetta var gjört í tvo daga 

í samt, þann þriðja dag, sem lítt var ljóst, 

geingu þeir bræður með öllu liði sínu að 

borginni, og létu nú þessar vígvélar á stað- 

inn drífa með so stórum ákafa, að allt tók 

undir með so stórum brestum og vopnagný, 

að aungum var þar blauðum vært. Vakna 

staðarins menn við þetta, og klæðast, og 

bjuggust til varnar. Sjá þeir nú ei auðan 

/ 



liimin fyrir örvuni og gaflokum, kesjum, 

spjótum, sveröum og stórtrjám og ásum, 

meö geisilegu vopnabraki og hávaða, ópi 

og eggjan, so allt f>ókti úr lagi gánga. 

Geingu þeir bræöur og þeirra menn með 

ákefð á staöinn í heilar Jirjár stundir, þar 

til stór skörö féllu úr múrnum, og hverjum 

var hægt f>ar inn aÖ gánga; Jieysti nú allur 

heriun inn í staöinn, og drápu hvern, er {>eir 

náöu. Varö nú lítil viðtaka fyrir staðarins 

niönnum þeim óílýjandi her aö mæta, því 

féll hver um þveran annan af hertogans 

mörinum, so einginn stóö nú lífs eptir. Varö 

nú hertoginn handtekinn og í fjötur færöur, 

síðan öllum klæðum ttettur og \ drónia 

streingdur. Kváöu f>eirbræður honum allan 

annan dauða of góöan, en hann væri í dyflissu 

kastaöur og til dauða þar streingdur. Var 

hann nú látinn að einni andstyggilegri gryfju, 

þar sakamenn var vant inn að láta, bver eð 

full var meö dauöra manna bein og óbrein- 

indi. $ar var hertoganum niður steypt á 

höfuðiö. Tóku þeir bræður nú borgina og 

•staðinn. Var jómfrú Pólisíana komin á 

þeirra vald, hefur hún nú meiri sorg, en frá 

ttmgi segja. Létu þeir bræður hreinsa stað- 

lnn allan af þeim dauðu, og drukku fagn- 

aðaröl. Var nú allur múrinn uppbyggður, 
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og sterklega gjörftur, so hann matti hvorki 

inaöur né tröll vinna, og so hár, aÖ ei mátti 

yfir hann komast nema fuglinn íljúgamli. 

En sem þetta allt var gjört, tóku f>eir allt 

gull og silfur sta&arins og góö klæði, sem 

hertoginn átti, og létu til skipa bera. 

Skildu nú eptir einn greifa, sem Valeríanus 

hét lands að gæta; hann var mikill ogsterk- 

ur og grimmasti víkíngur, og dristugri, en 

frá megi segja, og síbúinn viÖ stríði, sem 

ólmur hundur; hann var af Mesopotamía. 

Hjá |)essum greifa skildu þeir eptir mörg 

jíúsund manna; var nú allur landslýöur und- 

ir þá skattskyldur með jþúngum þýngslum. 

Stigu þeir bræður á skip með meginher sinn, 

og tóku jómfrúna með sér, héldu so burt 

af Bár, létu í haf oggetur ekki ferða fæirra, 

fyr en f>eir koma heim í Serkland. Geingu 

f)eir bræður í staðinn, og settust nú um kyrt, 

og var búizt við brúðkaupi, og boðið til 

mörgum höfðíngjum viða um heiminn. Vildi 

nú Mattías láta f>essa veizlu verða höfðíng- 

lega og mikið við hafa. 

10. K a p í t u l i . 

Víkjum nú f>ar til, sem riddarinn Villi- 

fer ríður sína leið, og léttir ei, fyr en hann 
kemur í land Liberdoníum, og hittir Sálus 
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kóngsson, og kvefiur hann kurteislega. 

Kóngsson tekur vel kveftju hans, og segir 

hann velkominn, og fréttir, hversu hertog- 

anum líftur, og sinpi festarmey. En hinn 

svarar aungu, og tók hertogans bréf og 

fékk kóngssyni í hendur. Sálus las bréfið, 

og lét nú síga brýrnar. Varð hann ýmist 

rauður, sem blóð, eða fölur, sem nár, og 

niælti síðan af þjósti og reiði: mikil undur 

eru oss til handa komin, so aldrei heyrði eg 

þvílík, ef so til geingur, sem á vill horfast, 

og hertogans bréf hermir. Nú greindi Villi- 
• 

fer annað bréf um aðsókn og herferð Jíeirra 

bræðra. Sálus inælti: ekki mun duga að 
syrgja, sein börn eða konur, og skal núallur 

lýður, sem við stjórna eigum, híngað kominn 

fyrir hina sjöundu nótt, ríkir og snauðir, 

sem herfærir eru, og skildi kunna að valda, 

í Jiessa herför;. en hver sem ekki vill koma, 
# 

sem honupi er ásett, hann skal gálgann gista, 

og Jiær háðuglegustu kválir hreppa. Var 

nú 'herör uppskorin með streingilegum bréf- 

um og boðska]) til allra landa og lýða, sem 

næstir voru, þorði einginn móti að mæla, 

lieldur bjóst hver sem kunni. Dreif nú að 

múgur og margmenni, sern var að tölu þrjá- 

tíu þúsund manna, auk þræla og þjónustu- 

sveirra. jþessum öllum her hélt kóngsson 
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út í Bár. Nú er að greiiaa úm sendimenn 

þá, er vér fyr um gátum, að þeir fundu 

keisarann, og létu af hencli bréfin. Sem 

keisarinn hafði lesið bréfin, gjörði liann til 

einn greifa, er hét Díonicíus, og með honum 

15 þúsund manna, vaskra dreingja. lleisti 

þessi allur her af Rómaríki út í Bár, og 

kornu allir á einni stundu, og kóngsson, og 

urðu blíðar kveðjur með þeim, og settu sín- 

ar herbúöir, og drukku lángt fram á nótt; 

geingu síðan til náöa. En að morgni, sem 

dagaði, var kóngsson snemma á fótum og 

allir hans menn, og bjóstnú til orustu. Nú 

gat Valeríanus þetta að líta, að hers ógrynni 

er komið fyrir staðinn, og kom nú grimm 

heiptarreiði í hjarta hans, og skipaði öllum 

staðarins mönnum aö herklæðast, og reiðso 

út af staðnum með fylktu liði frain á Völlinn. 

Sigu nú saman fylkíngar, tókst nú brátthið 

mesta mannfall af hvorumtveggja. Reið nú 

Sálus kóngsson fram í miðjan her, og hjó 

margan mann til bana, ruddi hann nú rúma 

götu fram að merkjum, sem liann ær og 

óður værii 3>etta sér Valeríanus, hvað hann 

gjörir, verður liann nú æfareiður, so allir 

hugðu honum ekki sjálfrátt vera. Ríður 

hann fram í miöjan her þeirra rómversku 

með megnum hljóðum, og eggjaði sína menn 
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til framgaungu, ogbaðþáduga sem dreingí- 

legast, so Mattías rnætti spyrja, aft liann 

heíbi f>ar eptir skilift menn, en ekki fýlur 

efta liuglausar liddur, og kvað þá rómversku 

f)að sjá og sanna mega, áður endir væri á 

þeirra samfundum, að einhver skyldi um 

•sárt binda. Hefur hann nú í hverju höggi 

10 eða 12 menn. Fell nú hver um þveran 

annan, so allan völlin huldu dauðra manna 

húkar. En Serkialierinn æddi fram við eggj- 

un Valeríanusar sem húngruð león. Rífur 

uú Valeríanus tíu sinrium fylkínguna um 

þvert og endilángt, so aungum gilti sin 
• 

vopn móti að bera, og var nú húið við flótta. 

Nú ser Díonicíus, keisarans greifi, þetta, 

og ríður nú honum í móti, og so livor í nióti 

öðrum, og lagði livor til annars ineð stórri 

reiði; kom skjöldur í móti höggi, gekk þetta 

leingi. Nú tók Valeríanus að ólmast, og 

hjó háðuin höndum til greifans, og kom 

höggið á hjálminn, og klauf allan búkinn 

uiðurað söðli. Féli Díonicíus dauður niður. 

Rrast nú flótti í lið þeirra rórnversku. Nú 

setur Valeríanus sinn hest á skeið í fylkíng 

hóngssonar og höggur niður menn á háðar 

hendur, so hærra bar valköstinn en hestinn, 

Ne,u liann reið, oghjó hann núniður á stutt- 

u,u tínia hundrað og sjötíu manna kóngs- 
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sonar, og lá við, að bresta flótta í liðiiiu. 

Jetta sér Sálus kóngsson, og ríður því í 

móti honum og lagði til hans. Valeríanus 

hjó í siindur spjótskapt kóngssonar, brá nu 

hvor sínu sverði. Hjó Valeríanus hest kóngs- 

sonar í bógum. Hljóp þá Sálus úr söðlin- 

rnn, og kom standandi niður. HjónúVale- 

ríanus annað högg í hjálminn, so sá sterki 

adamas, sem var í miðjum hjálminum var 

búinn að hrökkva burt, og var það so mikið 

högg, að Sálusi var við óviti búið og féll 

blóð úr nösum lians og munni, og þykist 

hann aldrei þvílíkt högg feingið hafa. En 

hjálmurinn var so góður, að hann særðist 

ekki. Nú höggur Valeríanus það þriðja högg 

með griinmdarreiði, og ætlar, að hónum skuli 

nú að fullu ríða. En sem kóngsson sér 

þetta, hleypur hann undir höggið, og grípur 

til Valeríanusar með grirnindarsvip og rykkir 

honunt úr söðli til jaröar niður undir sig? 

og snaraði honum úr hálsliðunum, og lá nú 

Valeríanus þar dauður, og lofuðu allir hreysti 

kóngssonar, og undruðust flestir það þrek- 

virki, og urðu allir glaðir, að sá óvinur var 

af dögum ráðinn. En sem borgarmenn sáu, 

að Valeríanus var dauður, kom í þá ótti og 

hræðsla^ og flúðu, hvort sem horfði, suniir 

í borgina, en sumir á eyðif]öll og skóga. 
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Iváku nú sumir llóttann allt aÖ staftariiís 

porti, og drápu livern, sem náðu. Ilvarf 

kóngsson þá aptur til sinna tjalda, oglians 

menn, og tóku nú að drekka, með f)ví að 

dagur var nú að kvöldi kominn; gánga síð- 

an til náða, og sváfu af um nóttina. 

i 

11. K a p í t u l i. 

Að morgni, sem dagaði, var kóngsson 

snemma á fótum og allt lians lið; hann 

mælti til sinna manna: nú skulum við gánga 

í borg og fánga J)á leiðu Jiræla, sem staðinn 

liafa að halda, so j)eir fái sín makleg laun 

af oss og verðkaup gjörða sinna, einninn 

vita, hvort hertoginn má lífi halda. Var 

nú Jætta skjótt gjört, gekk nú kóngsson í 

staðinn með öllu liði sínu. Buðu borgar- 

menn upp staðinn á vald kóngssonar, höfðu 

J)eir hertogann uppdregið, og lá hann nú 

þar nær, sem dýflissan var, nær j)ví dauður, 

því hann hafði mánuð fullan J)ar inni verið, 

og stóðu þeir þar yfir honum, sem dyfliss- 

una vakta áttu. Nú sér kóngsson hertog- 

ann, og geingur þángað, sem hann liggur, 

og hjó af lionum fjöturinn, og tók hann í 

fáng sér, og bauð honum til hallar að ber- 

ast og leita náða, en þá, sem héldu vörð 

uni hertogann, lét hann alla kvika ílá, og 
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suma heiugja, so ekki stó5 neimi líf's eptir 

af f)eim heiðnu í öllu hertogans ríki. Nú 

tók hertoginn skjótt að hressast* Sat.kóngs- 

son yfir honum, f)ar t.il hann var heiíl orð- 

inn. Bjó þeim það helzt í geði, að jómfrú- 

in var burt tekin. Létu 'þeir nú f)íng stefna, 

og kvöddu sér hljóðs, hvað til ráða skyldi 

taka. Sálus mælti: vér skulum skjótt gjöra, 

vor ráð, og ná aptur jóuifrúnni og S])ara 

þar hvorki til lönd né lausa aura, gull né 

silfur, skip né stríðsmenn, eld né járn, og 

er það vort fyrsta ráð, að draga saman úr 

allri Norður og Austurálfu heimsins so mik- 

inn her, sem við mest kunnum saman að 

koma. Skal herboð gánga um land Líber- 

doníum, einninn Saxland, Frakkland, Fenedía- 

botna, Sikiley og Pólen, so og uni öll hér- 

uð austur að Njöriasundum. En Villifer 

skal keisarans vitja, og mun þaðan mikill 

liðsfjöldi konia. Skulum vér öllum þessum 

her halda út í Serkland, og eyða með odd 

og egg, eldi og brennisteini allt það land, 

og fá hvort heldur falla með frægð, eða 

vinna með sigri og góðum dreingskap; 

Mörgum þókti nú vera um stóra kosti að 

velja, og var sá margur, að setti í þögn. 

Endaði so kóngsson tal sitt. En hertoginn 

þakkaði Sálusi orð sín, og kvað vel og 
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dreingilega mælt. En þó lilýt eg aö segja 

yður, hvað mér f>ækti ráðlegast, jþví skuli 

so standa, sem j)ér mælt hafið, |>á j)urfum 

vér lángan frest hér þessum öllurn úr ýms- 

um áttum saman að koma, og er minn 

grunur, að systir míh verði fyr Mattías gipt, 

en vér komum þessu öllu af stað, og er það 

hin inesta óhamíngja og skömm, ef hún 

giptist einum heiðnum hundi. Og sé so, 

að þér girnist mína fylgd, sem skyhlugt er, 

vil eg annað ráð út gefa, sem er, að við 

skulum eitt skip út búa með nægð vins og 

vista, einninn gull og góð klæði, með 30menn, 

og skulum so út í heim sigla. Mun þá eitt- 

hvað til ráða verða, er þar kemur. Kóngs- 

son mælti: ei má eg sjá, að þetta megi 

standast, en þó mun yðar forsjá mikið um 

bæta, og skal nú so standa, sem þér mælið, 

og var nú þetta ráð staðfest; en Yillifer 

skyldi eptir verða lands að gæta. Létu þeir 

nú ferma skip eitt af víni og vistum, gulli 

og gripum, stigu nú á skip með 30 menn, 

og létu í haf, þá leiði gaf. $raut þá aldrei 

óskabyr, þar til þeir sáu Akursborg, kómu 

nú við land síð umkvöld við björg nokkur, 

og lögðu þar undir, so skógur huldi skip 

þoirra. Geingu þeir hertoginn og Sálus á 

land upp, og sögðu mönnum sínum, liversu 



fi4 Sagan af Sálusi 

f>eir skylílu sér liaga, á meftan þeir í burtu 

væri; gekk sinn sveinn nieft hvorum þeirra. 

Tóku þeir nú ráó. sín saman heimuglega, 

spyrja þeir af landsmönnum, að þetta kvöld 

væri til brúðkaups búizt, og kominn ótelj- 

anlegur lýður af öllum heiðnunj löndum, 

sem til suðurs og austurs vissu, með kónga 

hertoga, greifa Qg jarla og margt annað 

stórmenni. En so mikill liðsfjöldi var kom- 

inn til höfuðborgarinnar, að ei var rum 

að gánga úti eða inni, þar með var og so 

mikill glaumur og gleði með allra handa 

saung og hljóðfæraslætti, að höllin þókti 

þjóta og skjálfa, og margskonar sætum 

saungum. Voru nú allir herrar í sæti komn- 

ir hjá þeim bræðrum, Mattías og Abel, einii- 

inn brúðurin á bekk sett, og öll höllin alsett, 

sem þraungvast mátti allt að dyrum, en 

spilmenn og saungvararnir um gólfið; allt 

var þar með so miklum prís og prýði af 

gulli og gimsteinum og skínandi sparlökum, 

dúkum og kerum, að Ijóma þókti og lýsa, 

so einginn sá þar neinn skugga, en allur 

drykkur þókti, sem ilman í væri. En þraung 

og þys fólksins var so rnikill, að einginn 

fékk rúm, því hver vildi sem fremst standa. 
e 

• i 

/ 
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1(J. K a p i t u l i. 

Nú koma tveir menii inn í höllina, 

liverja einginn þekkti, þeir voru miklir vexti, 

álitsvænir og vasklegir aÖ buröum, mjög 

vel og heiöarlega klæddir, hafandi leikara 

búníng, og fylgdi sinn smásveinn hvorum 

f)eirra, og báru plöggin. Flykktist fólkiÖ aÖ 

f)ví meira til aö sjá þessa ókenndu menn, 

og undruÖust f)eirra prýöilega hímíng. 5ess- 

ir töluöu snjöllu máli, og mæltu á þessa 

leið : Óöinn, Astarot og Appolló og allir 

vorir guöir styrki og signi ykkur báÖa bræö- 

ur meö öllu ríki, ráöi og regímenti, samt 

alla lierra her samankomna. 3>essir menn 

töluÖu serkjatúngu. En sem f)eir bræður 

heyrðu f)etta, mælti Abel: hverjir eru þess- 

ir menn, sem okkur heiinsækja, eöa hver 

eru ykkar nöfn, eða hvaðan úr lönd- 

um eruÖ f)iö? Nú mælti annar þeirra 

manna: Antoníus er mitt nafn, en sá mer 

næstur stendur, heitir Prímacus, og er 

minn bróðir, erum við undan sólarbruna 

og höfum þjónaö ýrnsum höföíngjum uin 

SuÖurálfu heims, og einnig flesta höfðíngja 

heimsókt, og heyrðum viö mikið sagt af 

þeirri frægð og lierlegheitum ykkar bræðra, 

sem nú fer og flýgur um allan heiminn, og 

því fýsti okkur aö sjá þetta hóf og mann- 
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íjölfla, höföíngskap og herradæmi, og f)á 

miklu rausn og prýfti, og sýnist okkur ekki 

ofsagt vera af þessu. iVbel mælti: kunnið 

þiö nokkuö í fréttum aö segja noröan yfir 

hafift ? En komumenn kváöust ekkert kunna 

að segja úr þeim parti heimsins. Abel 

kvað f)ó fýsilegt að vita, hvernig f>ar til 

gángi. Antoníus mælti; ef ykkur bræðrum 

so vel líkar, bjóðum við ykkur okkar f)jón- 

ustu í þessu liófi, kann eg sýna alla leika 

og listir, en Prímacus, bróðir minn, kann öll 

hljóðfæri vel að stilla, sem hann sér, og 

höfum við það gjört hjá ýmsum höfðíngjum 

lieiinsins, og megið f)ið bræður segja okk- 

ur annaðhvort, og viljum við ykkur bræðr- 

um þessa lotníngu og list sýna. En ekki 

hirðum við um ykkar festarmey eða aðra 

almúgamenn. Viljið þér ekki að þessu 

gánga, f)á skulum við báðir á burtu sem fyrst. 

En sem þeir bræður heyrðu það, mæltu þeir 

báðir samt, þér skuluð oss báðir velkomnir 

í nafni goðanna, og skulu nú allir eptir ykk- 

ar yilja gjöra. Einnig fyrir það mikla ómak, 

er þið gjörðuð ykkur híngað af íjarlægum 

löndum, skuluð þið nóglega umbun taka, og 

kjósið nú þau laun, er hafa viljið. Allt 

gekk nú í kjör, er við feingum soddan menn, 

því á þeini lá oss mest, er soddan list kunna 
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að gjöra* sem þift hafið kunnað að gjöra. 

3>á mælti Antoníus: það á skil eg, að liér 

komi ei aðrir leikarar en við, so þeir hihdri 

hvorki né glepji okkar list. 3>eir bræðúr 

kváðu so vera skyldi. Skikkaði Mattías, 

að Antoníus skyldi sér sjálfum þjöna, en 

Prímacus sinni festarmey. Nú var frú Póli- 

síana so hrygg og sorgandi, að hún leit 

aldrei upp, og aldrei þornuðu liennar brár 

af sárum harmi. Drukku þeir nú fast þann 

dag allan, so margir svæíðust af áfeingum 

drykk og ofsahita/ Leið sá dagurinn til 

kvölds. Nú tóku komumenn að sýna listir 

sínar, og slógu öll hljóðfæri, sení menn séð 

höföu, so öllum þókti undur, so undir- 

tóku allir turnar, en gall so hátt í múrnum, 

sem hundrað menn liefðu leikið. 3>á tóku 

þeir bræður til máls og sögðu: aldrei koma 

hér þvílíkir leikarar, sem soddan listir bera 

sem þessir, og mun þeim og alls konar vizka 

léð. Nú leiðir Prímacus frú Pólisíana til 

saengur með stórri kurteisi og virðíngu í 

loptsal, sem hún hvíla skyldi, og lystileg- 

astan mátti í staðnum finna, og leggst hún 

þar niður, en allur lýður gekk burtu. Nú 

vill Mattías til sængur gánga. Já mælti hann: 

Antoníus skal mér til sængur þjóna, því • • 
einginn kann so fagurlega að skemmta, sem 
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liavm, þar sem haim vantar hvorki kurteisi 

eða neinn hefðarhátt við hvern mann, og 

skal þar ei neitt til spara, það sem numið 

liefur. Nú geingur Mattías til sængur, en 

Antoníus flró af honum klæðin, og bauð nú 

sækja sér eina vínskáh Tók nú Antonius 

eina skál af skæru gulli, og gaf honum að 

drekka, hafði Antoníus það sjálfur tilbúið- 

En sem Mattías hafði það drukkið, brá hon- 

um so vjð, að hann sofnaði skjótt og vakn- 

aði aldrei alla nóttina, og voru allir menn 

á hurt geingnir. Nú tók Sálus frú Pólisí- 

ana burt úr sænginni, og varð hún glaðari 

en frá megi segja, og fagnar núsínumbróð- 

ur og festarmanni með stórri bliðu. Sálus 

mælti til hertogans: það er minn vilji, að 

þú minnist þeirrar háðúngar, sem þér gjörð 

var í Bár, og gjör Mattías að ná, hve nsef 

sem Abel hefnir. Hertoginn mælti: mælið 

ei soddan skemmd, að raska vorum heiðri. 

Vil.eg heldur dauður liggja, en myrða liann 

hér í sænginni. Sálus mælti: ráði þér þá, 

so ei miður fari. Geingu þeir so úr'húsinu 

í skjótri svipan; Sálus bar sína festarmey 

og léttu ekki fyr, en þeir fundu menn sína 

og skip. Höfðu þeir allt til reiðu, sem til- 

sett var, stigu so á skip, drógu u]»p segl og 

héldu í haf, og þraut aldrei óskaleiði, þut 
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tii þeir komu heim í Bár; v-apft landslýftur 

f>eim harla fégiiijn. Settiist nú urn kyrt, og 

drukku fagnaðaröl meft stórri gleöi. 

• / 

13. K a p í t u l i. 

Eptir |>að héldu þeir hertoginn og Sál- 

us með öllu liði sínu austur í Róniaborg. 

Frú Pólisíana var með I>eim, og margar 

aðrar fríðar meyjar og jómfrúr af Bár; en 

settu einn hertoga y6r landið. Getur ekki 

um ferðir þeirra, fyr en þeir komu til Róma- 

borgar, og liittu keisarann; tók hann við 

þeim harla vel og blíðlega. Inntu þeir allt 

af sínum ferðum, og þókti ölium vel liafa 

úr ráðizt. Var nú búizt við brúðkaupi og 

boðið furstum og greifum og mörgu stór- 

nienni úr ýmsum löndum; kom nú saman 

ótölulegur lýður: þar kom Elíseus kóngur af 

Liberdoníum með sínum herrum, einninn 

Vespasíanus af Rússía. Var nu virðugleg 

veizla haldin með alls konar dýrðlegum saung- 

um. Var Sálus til kirkju leiddur og frú Pólisí- 

ana; var nú erkibiskup tilsettur þau saman 

að vígja, og var nú allt við haft. Hlýddu 

nú allir höíðíngjar tíðum, en að endaðri messu, 

gckk öll liirð og höfðíngja lýður í höll keis- 

nrans. Hann settist í sitt hásæti, hvert allt 

var með dýra gulli og filabeinum prýtt. 
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Eliseus kóngur sat næstur keisaranum og 

Sálus son hans, og síðan aðrir Íiöföíngjar. 

En á aðra hönd sat drottning keisarans og 

Pólisíana, og so aðrar jómfrúr útí frá. Yar 

nú höllin prýdd og tjölduð með guðveíjar- 

tjöldum og hvítum farfa og skínandi rós- 

um; var síðan drukkið lystilega. Stóð nú 

hertoginn Nikanor fyrir keisarans borði og 

Villifer, var nú prýðilega veitt, mátti nú 

hver v,era sjálfráður, en allir feingu það hug- 

urinn æskja kunni; voru allir með kærleika, 

sem hver væri annars bróðir. Nú sem kvölda 

tók, vill Sálus til sængur gánga. Voru 

þessi hjón leidd í eina veglega sæng, tók 

nú hertoginn lykilinn, sem að loptinu gekk 

og læsti því sjálfur aptur, og bauð nú að 

tvö hundruð menn skyldu halda vörð um 

nóttina. Geingu allir herrar til náða, en 

strax sem Ijós dagur var kominn, gekk her- 

toginn í lopt það, sem hjónin sváfu í, og 

voru þau bæði blíðleg og kát. Var nú brúð- 

kaupið drukkið með alls konar vellystíng- 

um, dansleikum og hljóðfærasaung; gekk 

brúðkaupið vel út með soddan gleði, sem 

nú var frá sagt með meiri hefðarhátt* en 

frá má segja. Vildi nú hver þeirra heim 

halda, sem þángað voru boðnir. En keisar- 

inn bað þá dveljast leingur, og.hélt nú ráð- 
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stefnu tneft þeim mágura og öliura öíirum 

herrum, og kvaö til standa, aö jþeir heiönu 

bræður niundu f)ángað vitja með óflýjandi her, 

og raun oss það helzt sóma að verja vor 

lönd og óðul, og skulum vér híngað öllura 

lierrum stefnu bjóða, ogbiðja þá alla styrkt- 

ar og liðveizlu, þar sá heiðni lýður raun oss 

þúngur í taurai verða. Lauk so keisarinn 

sínu raáli, að öiltira þókti þetta ráð helzt 

tiltækilegast, og sieit so þessari raálstefnu. 

Hélt hertoginn út í Bár, og sókti þángað 

so raikið lið, sem hann gat mest feingið. 

Lét hann so um allar áttir herboð gánga. 

Nú reið Sálus með sinni drottníng til Líber- 

doníum, og skyldi frú Pólisíana þar sitja, 

meðan stríðið stæði. Voru nú ölluni herr- 

um boð gjörð um allar álfur. iþeysti nú 

hver, sem það spurði til Rómaborgar, þeira 

frægu máguiy lið að veita. Korau þeir báðir 

með raikið lið af Líberdoníum og Bár, einn- 

inn Elíseus kóngur með sinura herrura, kom 

og ærinn her af Fenedíen og Pólen og 

Trentudölura. Einninn greifi Lafrans af 

Lífeníó, einninn Vespasíanus kóngur, og 

Lúcíus greifi; þeir voru mestu kappar. 3><iv 

koin og mikill her af Saxlandi og Finn- 

mörk og Sikiley, Kúrlandi og Köldusvíþjóð, 

Llíunni og Hálogalandi, af Frakklandi og 
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Spáni, af Gaskonía og Grikklandi, hinn 
sterki Landres og hertoginn Maxemíanus, 
haris fóstbró?dr, mef> tólf þusund rnanna* 
5ókti einginn á norfturlöndum þessum jafn, 
sem heiönir feingu að sanna. Kom ná allur 
Jressi her til Rómaborgar, so varla fekkst 
rúm innan staðar; en keisarinn sagöi þá alla 
vel komna, og veitti öllum sæmilega, seni 
hver vildi æskja, so að hundrað þúsund her- 
nianrta voru á lians kosti í hálfan mánuö, 
og höftu nú sterk varöhöld á sér. 

14. Kapítuli. . f 

Nú víkur sögunni þar til, sem fyr var 
frá horfið, að Mattías vaknar að morgni, og | 
þreif til sinnar brúðar, sem þeir mágar höfðu 
þar eptir skiliö, sem var, líkneskja gjörð 
af leiri, einsog jómfrúin var; hún var hul- 
in silki kyrtli ofan að kné, þessi hafði ekki 
sig hrært um nóttina og aunga hýru af sér 
gefið, og aunga blíðu sýnt. Nú fann Mattí- 
as, að brúðurin var hörð, sem tré, og köld, 
sem steinn, og hulin með silki, og stirð í 
liðunum, og óþæg í því, sem honum þókti 
mestu varða. Greip nú Mattías til hennar, 
og hrærðist hún varla. Reis núMattías upp 
og sér, hvað um er að vera. Skaut hann Jiú 

brúðinni á gólf niður, so hún brotnaði í smá 
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mola. Nú sér Mattías opift húsift, og {>ví klæð- 

ist liann skjótt og kallar ákaflega, ogþykist 

nú kominn í hin mestu brögð. 3>usti nú all- 

ur lýður á fætur; var nú Ahel til sagt, hitt- 

ust þeir bræður og tóku ráð sín í milli og 

eru nú leikarnir á burt farnir, og var þeirra 

leitað nærri og f]arri um fold og fjoru, QöIL 

og skóga, og fundust livergi. Nú mælti 

Mattías: það var einn óhappa-drykkur, sem 

eg drakk, og dæmalaus sneipuleikur, sem 

hinn klóki og slóttugi Antoníus gaf mér, 

að vér skyldum einskis gá. Kom þeiin 

bræðrum saman að senda austur í Bár og 

vita, hvernig þar til geingi. Varð það nú 

brátt staðfest, að þeir gjörðu út eitt skip 

með mönnum, hverjir spyrja skyldu um þá 

nienn, sem þá gabbað hefði, og jómfrúna 

burt tekið. Vannst þeim vel ferðin fram og 

aptur. Greindu þeir þeim bræðrum allt, 

sem þeir höfðu fregnað, og um fall Valerí- 

anusar og allra þeirra manna, einninn að 

Sálus og hertoginn hefðu jómfrúnni frá þeim 

fiáð, og brúðkaupið úti og endað. Jóktuþeim 

mikil þessi tíðindi og íllt að frétta; urðuþeir 

hraeður reiðir mjög og allra helzt Abel, því 

emginn hugði honum sjálfrátt vera, og heita 

hertogann lifi að ræna og jómfrúnni að ná. 

Letu þeir herör uppskera um öll kríngum- 

L 
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liggjandi lönd, og saman kalla kóiiga, greifa, 

hertoga og jarla í f)essa lierför, og stefndu 

f)eim ölium tilsettan dag til höfuhborgarinn-' 

ar, Akursborg. Var þa5 so mikill fjölcli, 

aö ei varð tölu á komið; þar var kóngur af 

Tarsa, Denietríus að nafni; hann var mesti 

garpur, einninn kóngurinn Úrías sterki af 

Sýrlandi; lianri var rammur að afli og stór 

sem risi, á hann bitu eingin járn, nema hans 

eigift sverð. Jar kom líka Nikotoleinus hinn 

sterki, kóngur af Mesopotamía; liann var í 

öllum sóknum sem grimmasta león, eða ó- 

argadýr. kom og Saragus jarl af Ara- 

bía, hann var stórríkur og voldugur um all- 

an riddaraskap og mikilmennsku; og |)ó ver 

nefnum þessa, mátti mikiu fleiri finna stór- 

mikla kappa í þeiin mikla inúg, sem þar var 

kominn. Voru so mörg skip tilbúin, sem 

þurfa þókti, en þeir braeður voru so grinini- 

ir og geistir, að einginn fékk þá stöðvað. 

Stigu so á skip með allan sinn ber, leystu 

úr festum, og héldu so á haf, þegar byr 

gaf og sviptu ekki segluin, fyr en þeir 

komu í Bár á hertogans völlu, og spurðu 

af landslýð, að þeir mágar voru í líómaborg- 

og kvað Mattías skyldi þángað halda öllum 

hernum, og brenna og bræla líómaborg nieð 

ð'llum þeim, sem þar inni væru. Síðanhaldu 
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þeir úndir Römaríki, og þegar þeir sáu land- 

ið, skipar Mattías öllum til bardaga að bú- 

ast, og lögðu sínum skipum á góða höfn 

undir stað þann, er Ecronaport kallast, það- 

an voru þrjár mílur til Rómaborgar. Létu 

þeir bræðúr allt sitt lið á land gánga með . 

ofsagángi, og lögðu eld í þann stað, og 

brenndu hann til ösku með öllu, sem í hon- 

um var. Fara so með þessum grimmdar- 

gángi fram. BaUð nú Mattias aungum að 

þyrma; létu nú þessir grimmu víkíngar eld 

og járn geisa, drápu alla, konur sem karla, 

oglétu börnin sprikla á spjótsoddum, brenndu 

bæði kirkjur og kennimenn, so allt varð 

til grunna að gánga, so ei sá annað en elds 

reyk og bruna. Létu þeir þennan óarga- 

gáng fram geisa allt að Rómaborg, og vannst 

varla þar til pláz að vídd og sléttu, og voru 

það mörg tjöld. Sváfu so um nóttina, en 

þegar dagaði, bjúggust þeir til orustu; býr 

Mattías sinn her og fylkti sjálfur liði sínu, 
* • 

sem öllum stóð ótti af fyrir Qölda sakir, 

hræddúst allir þá vondu bræður. 

15. K a p i t u l i. 

Nú er að segja um keisarann og þá 

mága, að þeir sjá tjöldin standa um allan 

völlinn, og fá hvergi auðan flöt fyrir fjölda 



76 Sagan af Sálusi 

sakir. Lét nú keisarinn blása öllu sínu liði 

til stríðs, herklæddu sig nú allir, og drógu 

sig* út af staðnum á þann völl, sem her 

þeirra bræðra var fyrir. Fylktu |>eir Sálus og 

Nikanor sínu liði á móti f>eim bræðrum, og 

kom nú sterkur blástur um allan herinn 

með hræðilegu herópi og eggjan, að dverg- 

mál kvað undir í hverjum hamri. Sigu nú • 

sarnan fylkíngamar, var nú fyrst skothríð 

með öllum þeim vopnum, sem til voru; það 

gekk lángan tírna, síðan var svqrðum brugð- 

ið, og tóku hverjir á aðra að sækja með 

stórri bræði og ákefð, tóku menn að falla 

af hvorumtveggja, og með því að ei verð- 

ur frá öllu sagt í einu, skal fyrst greina 

um þá menn, sem fremstir voru í keisarans 

ber, sem var hertoginn Vespasíanus og ridd- 

arinn Villifer. iþessir hjúggu niður hesta 

og menn af þeim heiðnu, so einginn mátti 

rönd við reisa. 3>etta sá hinn heiðni Niko- 

tolemus, og hleypur fram í herinn, þar sem 

Vespasíanus var fyrir, og leggur til hans 

með spjóti gegnum skjöldinn og brynjuna 

og út um herðarnar, so hann féll dauður nið- 

ur. Nú sér Villifer þetta, og ríður í móti 

þessum óvin, og leggur sínu spjóti til hans, 

so skjöldurinn klofnaði og fékk kóngur mik- 

ið sár á síðuna. Kóngur hjó nú aptur til 
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Villifers, og slapp af skildinum og kom á 

söðulbogann, og tók höfuðið af hestinum. 

Hljóp Villifer úr söðlinum, og kom stand- 

andi niður, og hjó aptur til kóngs meðbáð- 

uin höndum og klauf hjálminn og manninn 

allt að söðli. ^etta sér Demetríus af Tarsa, 

að Villifer hefur kónginn deyðt, grípur hann 

f)á gaflok og skýtur að Villifer, og kom það 

í geisla hús hjálmsins og út um hnakkann. 

Féll þar sá maður, sem öllum jiókti skaði 

að vara, og leingi og trúlega haföi hertog- 

anum þjónað. En Demetrius höggur nú 

hvern af öðrum, so einginn kann rönd við 

reisa. Hrökk fylkíngin á hæli aptur. Nú 
skal greina um kónginn Elíseum, þar hann 

berst, hann var hinn mesti kappi, en þá 

mjög á efra aldur kominn, haíði hann þá.fellt 

60 af þeim heiðnu, og kom þar að, sem 

Demetríus er að kvista niður kristna. Högg- 

ur nú hvor til annars, og gekk það leingi. 

Elíseus hjó til Demetríiísar, og kom það í 

skjöldinn og klauf parizarann, brynjuna og 

kónginn að endilaungu og liestinn sundur í 

rniðju. Jetta sér hinn rnfkli Saragus jarl, 

hann var af Arabia, hvað hinn gamli karl 

aðhefst við hans menn, sem og líka kóng- • * 
nm, því greip hann eina' eitraða ör, og skaut 

fyrir brjóst á kónginum, so út gekk um 
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herðarnar, og féll kóngur dauður niður. En 

Saragus' hjó menn til beggja handa, kom 

sá einginn, er ei missti íjör og frið, erhon- 

um mætti, og þorði einginn vopn á móti hon- 

um að bera, og öll hans herklæði þóktu 

ljóma, sem á gull sæi. Jetta sér Maxemí- 

anus hinn sterki af keisarans köppum, og 

ríður á móti honum. En sem þeir mættust, 

lagði hvor til annars sinni staung, so þær 

' brotnuðu. Síðan brugðu þeir sínum sverð- 

1 um, og sóktust í ákafa, so.þeim lá við spreing, 

og báðir tóku að særast mjög; * en so lauk, 

að Saragus jarl féll dauður niður, allur sund- 
, i # | 

urhögginn* og þókti þetta eitt hið mesta 

hreystiverk á norðurlöndum, unnið í þann 

tíma. Og því þókti Maxemíanus hinn mesti 

níaður. Nú reið fram af heiðnu liði hinn 

sterki Úrías, og tók nú fólkiö niður að kljúfa, 

og var hverjum vís dauði, sem hans sverð 

til náði, og af því fékk minnstu skeinu, því 

það hafði þrjá vetur legið í ormabæli. Iirukku 

nú allir undan. Jetta lítur hertoginn Land- 

res sterki, hann var son Iiúgons kóngs af 

Grikklandi, hann hafði aungan mann fund- 

ið, sem komst til jafns við hann. Jessi 

hleypti fram að Úrías, og hjó til hans, en 

ei beit á hann, heldur en í stein kæmi; 

skiptust þeir so leingi höggum við, þar tii 
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Lamlres höggur báftuni liönclum til hans og 

af barö hjálmsins og rendi ofan meö síö- 

unni, so kóngur hraut úr söðlinum, og sverö- 

ið úr höndum hans. Greip nú Landres 

sverðið, og bar ])að alla æfi síöan. Úrías 

korn niður í djúpan leir, so hjálmurinn varð 

fastur. Nú kornst Úrías á fætur, og náði 

sinurn skildi, og bar fyrir sig, en Landres 

setti af honum höfuðið. Iljó liann núhvern, 

sem hann til náði. Bar nú Landres báðar 

hendur blóðuaar til axla. Látum Landres 

leika,sevn hann lystir,en nú skal fleira greina. 

/6*. Kapituli^ 

Nú er að greina af þeirn bræðrum, Matt- 

ías og Abelý að ]>eir riðu fram í miðjan her 

þeirra rómversku, og hjuggu livern að öðr- 

um; reiö Albert fram undan merkjum, og 

tók nú að kvista niður fólkið á tvær hernl- 

ur, sem hann óður væri. Hann setti hest- 

inn á skeið gegnum her þeirra rómversku, 

sem eitt soltið ljón eptir bráð; hans hestur 

var af Kaldealandi, hvern hann keypt hafði 

fyrir 30 merkur gulls, bleikur að lit, vanur 

til að bíta og slá menn til dauða, stóð af 

I>vl kvikindi inikill ótti; spjót Abels var 13 

álna lángt og þríspennt að digurð, og fram 

úr ]>ví fjöður 4 álna laung og fótar breið; 
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þókti öllum ólíklegt, að nokkur mennskur 

maður mundi henni frá jorðu koma; lians 

skjöldur "var meðalmanns byrði, allur úr 

hörðu stáli með mörgum myndum og æfin- 

týrum á ritað, og þókti af honum Ijóma, 

so og hans hjálmur og brynja, gulli búið 

hans spjót og sverð. Reið nú Abel hinn 

sterki fram, og með sínu spjóti lagði hann 

þar til náði, og kastaði mönnum og hestum 

lánga leið, so að fætur hestanna stóðu í 

lopt upp. Sendi hann menn með hestum 

yfir hina af sínum spjótsoddi, fekk þar af 

margur mein og bana. En aðra stund lagði 

hann með sinni staung til liðsins, og hafði 

aldrei færri en tólf í höggi, en stundum 

íjórtán. En sá illi meinvættur, er hann reið, 

giörði og hinn mesta mannskaða; því hartn 
bæði beit og barði menn til dauda, einninn 

trað hann menn undir sér, og hann hljóp 

jafnt á sínum framfótum, sem apturfót- 

um, og harðara en á ölluin ijórum, so all- 

ir tóku á hæli að hopa, heldur en áfram 

halda. En sem Abel leiddist fólkið niður 

að slá með staunginni, brá hann sínu stóra 

sverði, þókti af því lýsa, sem eldíng, máttu 

nú allir hræðast, því hann klauf steina og 

stál, sem blautan snjó, so aungum þókti nú 

lífs von en síður friðar; hjó hann í hverju 
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höggi 10 eða 12 nienn til dauða, bar nú 

hærra valköstinn, en herðar hans. 5etta 

sér Lúeíus greifi, og ríbur í móti Abel, og 
I % 

leggur sínu spjóti í hans skjöld, en hann 

var so harður, að ei festi á honum, tók Abel 

að undrast dirfsku greifans, og mælti: dæma- 

laus er þín fávizka, og keyrir spjótið upp 

um faxið, og gegnum söðulbogann, og út 

um herðar greifans, og kastaði so af hendi 

hesti og manni yfir marga þá, sem næstir 

stóðu. Skífði nú Abel alla fylkínguna fram 

áð merki og einninn þann, sem merkið bar. 

Tóku nú menn að flýja, því allt var rofið í 

þann arm fylkíngar, sem Abel fram reið. 
Jetta lýtur hertoginn Nikanor og hefur hann 

nú margan kaskan falla látið, einninn séð, 

hversu marga menn Abel hefur fellt, so og 

horft á viðskipti hans og greifans Líicíusar, 

og tók nú að slá sinn hest sporum, og hleypti 

að Abel, og lagði sínu spjóti til hans, þó 

festi það ei á hans harða skildi. Hjó Abel 

sundur spjótið við hendur honum, og hjó 

nú aptur annað högg til liertogans, áður en 

auga mátti til renna; kom þetta högg í 

skjöldinn og klauf allan skjöldinn að endi- 

iaungu, einninn panzarann og brynjuna að 

heini um brjóstið þvert, og var það mikið 

sár* Nú reiddist hertoginn ákaflega og hjó 

'• 6 
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með báftum höndum til Abels, og kom fmð 

liögg á herðar honum, og tók í sundur, og 

höfuðið af héstinum; féll Abel dauður niður 

með sínum hesti; lofuðu allir hertogann, og 

kváðu hans hreystiverk mundu leingi uppi 

' verða. 

/7. Kapituli. 

Víkjum mi þángað, sem Mattías reið 

fram, og lítur nú fall bróður síns, gekk hann 

f)á nærri af vitimt, sem óður væri. Mattías 

reið brúnum hesti, hvern hann keypt hafði 

fyrir 10 kastala af jarlinmn af Nordmandía; 

hans sverð var átta álna lángt og tveggja 

spanna breitt með silfri og gulli búið; hans 

skjöldur var meðalmanns byrði úr stali, og 

fdabeinum settur, allur gulli lagður með 

ýmsum Jitum og mörgum meistaralegum mál- 

verkum og æfintýrum. Með þessuin búníngi 

reið Mattías meira skeið, en trúlegt mundi 

þykja með stóru vopnabraki, sláandi sinn 

hest með sporum; hjó hann nú til beggja 

handa bæði rnenn og hesta, og drap tvö 

hundruð manna í sinni fyrstu framreið, hjó 

hann so stór högg, að æ tók jörðin við. 

Var nú öllum viðbjóður stór á móti honum 

að ríða, heldur viku allir burt, og stóð nú 

Öllum mikill ótti af honum og hans stóru 
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niður að kljúfa, so bresta tók flótti í þeirri 

fylkíngu. Sem Sálus kóngsson |>etta sér, sá 

hann, að ei má svo búið standa, og setti 

sinn hest á skeið á móti Mattíasi. En sem 

hann sá það, faleypti hann í mótí Sáliisi og 

kenndi haiin skjótt af sögn annara manna, 

minntist nú hinnar fögru Pólisíönu, og hinn- 

ar stirðu, er hjá honum lá um nóttina í lienn- 

ar stað. Kom nú grinund mikil í lians hjarta, 

og hugsaði að hefna á Sálusi sinna harma, 

og reið nú að honum og hjó til lians með 

sínu stóra sverði, og kom j>að í hjálminn og 

klauf bann allan að hársrótuin, hljóp |>á 

sverðið á handlegginn og risti aflvöðvann 

með albogaliðnum burtu, og slapp sverðið á 

utanvert lærið, og sneið af allan ytri part 

holdsins að heini, og var það so inikið sár, 

að fossuni dreyrði blóðið. Hyggur nú Mattí- 

as annað högg að greiða. Reiddist nú Sál- 

us meir en frá megi segja,* og hjó nú báð- 

um höndum af öllu afli til Mattíasar, og 

kom það í hjálminn, sneið sverðið, hjálin- 

inn, höfuðið, hrynjuna, búkinn og hestinn 

sunður í miðju og hljóp sverðið í völlinn allt 

að hjöltum. Heyrði nú stóran hrest um 

allan herinn, urðu nú allir menn glaðir, að 

f>essir kappar voru af dögum váðnir, sem 
t 
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öllum stóð af ótti mikill. Urðu nú heió- 

íngjar með ótta og hraeöslu slegnir, er þeir 

sáu sinn herra ilauftan hníga, tók nú að 

ílyja, hver sem mátti. Mæddi nú Sálus 

blóðrás af því mikla sári, sem hann hafhi 

feingið, so honum var líf-hætt; reið hann 

því til staóarins og leggst í rekkju. En all- 

ir herrar, er eptir voru, ráku ílóttann, so 

einginn komst lífs undan af þeim serklenzku. 

Kom nú Ilómaborgar lýður þángað, er skip- 
i i * 

in lágu, og hjuggu nú allt fólk til dauda, 

ér á þeim var, en sumum söktu þeir í sjó- 

inn; varó nú endir ástríði þessu. Jökkuðu 

allir drottni þennan sigur, og riðu nú allir 

herrar heim til borgar og allur landslýóur, 

og letu binda sár sín. Yar nú allt herfáng 

flutt í Rómaborg, og var þa<S ógrynni gulls 

og klæfta, vopna og lierskrúöa; og sem það 

allt var búiÓ, let keisarinn dýrblega veizlu 

til búa, og veitti öllum höfðíngjum, er í 

'stríðinu höfðu verið ágætlega vel. Og sem 

veizlan þraut, voru allir með gjöfum út 

leystir af keisaranum, einkanlega Landres 

hinn sterki. ^ökkuðu þeir mágar og keis- 

arinn öllum herrum sína frægu framgaungu 

.og liðveizlu; heldu nú allir herrar burt af 

Rómaborg, og skildu við keisarann með 

mesta vinskap. Hélt so hver herra heim 
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í sitt land, og höfðu látið niikið lið í þessu 

stóra striði. Voru flestir staðir um Róma- 

borg eyddir mjög af fólki og víða annar- 

staöar. Var það flestra manna mál í þann 

tíma, að einginn bardagi, sem þessi, mundi 

hafa háður verið á norðurlöndum. 

18, K a p í t u l i. 
$ 

Sáltis kóngsson lá nú i sárum sinum, 

og vildi ærið seint gróa. Sat bertoginn yfir 

lionuin daga og nætur, þar til honum tók 

nokkuð að batna. Kom so, að bann var al- 

gróinn, |)ó seint geingi, varð hann alheill 

sinna sára, en aldrei jafngóður, sem áður, 

sérdeilis [)á hann háði orustur. Staöarins 

menn voru og grónir sinna sára; sátu nú 

allir í kyrð um hríð. Nú sem nokkur tirpi 

var liðinn, geingu þeir niágar á málstefnu 

meö keisaranum. Hertoginn Nikanor mælti, 

og kvað sér í hug komið að senda menn 

og bréf til Grikklands á fund Benjamíns 
t ' • » 

kóngs, að biðja dóttur hans, er Laugneta 

heitir, hún er hin fríðasta mey, kurteis og 

að öllu vel að sér. Benjamín kóngur situr 

í þeim stað, er Phætra heitir, hann er mjög 

ríkur og voldugur, og er Laugneta hans 

einkadóttir, stendur hún til alls arfs eptir 

föður sinn. Sannaði keisarinn það, og kvað 
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fríða föruneyti. Sálus mælti til liertogaíis: 

eg er reiðubúinn í þessa för, og framkvæma 

af yðar liendi hvort veitir vel eður ilía. 

Hertoginn mælti: það er mér stór virðing 

að hafa yður til þessarar ferðar fyrir sendi- 

mann, en úrþví þérbjóðið mér þá ærusemi, 

og mig til vegs og virðíngar stoða, mun eg 

það með þökkum taka af yöar liendi. Sál- 

us kvað so standa skyldi, og lét kóngsson 

brátt búa ferð sína með tuttugu þúsund 

manns, sem vaskastir voru til valdir af ýms- 

um löndum, sem næst voru með herra og 

liofþénara. Bjóst nú Sálus og menn hans 

af Róm, og kvaddi hertogann og keisarann, 

og hélt á stað. Getur ekki um ferð hnns, 

fyr en hann kom til Grikklands, og setti 

sín tjöld nærri höfuðstað kóngsins, Piiætra. 

Nú sem staðarins menn vakna, og sjá þau 

mektugu tjöld standa, sem alla völlu huldu, 

þókti llestuin mikils umvert vera, og kváðu 

þeim mikla múg stýra einn voldugan herra. 

Er nú kónginum Benjamín til sagt, þókti 

nú flestum líkleg von ófriðar, og kom það 

öllum ásamt, að senda menn til tjaldanna 

og vita, hvort þessir menn fari með friði. 

Sá hét Aríus, er kóngur sendi, og voru 12 

saman; kóngur mælti: þú skalt finna þessa 
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ókeniKlu nienu, og ef so er, afi f>eir vilja 

friftland hafa, f)á skaltu bjófta höff)íngja 

þeirra heim til vor irieó so marga menn, 

sem honum líkar. Aríus bjóst nu nieð sína 

menn, og ríður út af staðnum til tjaldanna, 

og ser nú Aríus, að eitt var tjaldið allra 

stærst og bezt, búið af hreinum guðvef, og 

gjört með skínandi gullleguní rósum, og 

virtist. nú sendimónnmn f>et,ta tjaldið afbera, 

og f)ví gekk Aríus f)ángað með sína menn. 

Stóðu 12 menn við dyr tjaldsins. Aríus 

kvaddi f)á kurteislega, og frétti eptir, hverj- 

ir menn þá hefði heimsókt, eða hver þeirra 

höfðíngi væri. Hinir hermdu allt hið sanna 

um þeirra efni. Aríus niælti: eg Vil tala 

við höfðíngja yðar og flytja honum erindi 

míns herra, og var honum sagt, að hann 

mætti inn gánga. Nú gekk Aríus í tjaldið, 

og var það alskipað af röskum dreingjum; 

kenndi hann nú Sálus kóngsson af ásýnd og 

öllum burðum. Gekk hánn nú að borðinu 

og kvaddi kóngsson á griska túngu, vel og 

kurteislega, og mælti: Benjamín kóngur 

hefur oss híngað sent, hinn burðugasti herra, 

og vill vita, hvort þið ætliö nokkurn ófrið 

að byrja í hans ríki með þeim mikla liðs- 

fjölda, er yður fjdgir, eða ei. Kóngsson 

mælti: segðu þínum herra, að hér skal bæði 
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f'ólk og frón í friði vera fyrir oss. En þó 

eigum vér erindi við yðar herra. Aríus 

mælti: eptir skipun kóngsins Benjamínsbýð 

eg yður herra heim til borgar með alla yðar 

fylgd og föruneyti. Kóngsson kvaðst það 

þiggja mundi. Gekk nú Aríus á burt og 

heim til borgar fyrir kóng, og innir honum 

allt, sem fregnað hafði, og sagðist hafa Sál- 

usi kóngssyni heim boðið. Lét nú kóngur 

til reiðu alla hluti, sem henta þókti. Og 

sem nótt leið, skrýddist kóngsson hinum 

bezta skrúða, og allt hans lið og hoffólk, 

gekk kóngur í staðarins port með sinum 

herrum, en sendi nú einn greifa kówgssyni 

heim áð bjóða. Kom greifinn til tjalda og 

hitti kóngsson, og var hann nú til ferðar ! 

búinn með öllum sínum liðsfjölda, óg reið 

nú í borgina. . En sem Sálus sá kónginn 

Benjamín, sté hann af sínumhesti, og mátti 

þar sjá kurteislegar kveðjur af beggja hendi. 

Leiddi kóngur Sálus til kirkju og síðan tii 

hallar. Nú sat Sálus næstur kónginum og 

allir herrar til beggja handa. Var nú lystilega 

drukkið, so allir feingu, það Iiugurinn æskja 

vildi. Var nú so vel veitt, að öllum þókti 

furðu gegna, og leið so dagurinn að kvöldi, 

drukku so annan dag með sama sóma og 

eptirlæti, sem fyrri. Liðu so þrír dagar 



og Nikanor. . 89 

samfleytt, so ekki skorti alls konar prýöi 

með allri vellystíngu. 

19. K a 'p í t u l i.. 

$ann Jiriðja dag, sem menn voru konm- 

ir í liöllina, hreifir Sálus máli sínu, og 

mælti til kóngsins: hertoginn Nikanor hefur 

osshíngað sent, og vill auka við yður mægð- 

ir með sæmd og sóma, og því girnist hann 

til ekta að fá yðar dóttur með sæiiid og virð- 

íngu; og vil eg nú heyra yðar andsvar um 

þetta efni. Lauk kóngsson so máli sínu. 

En sem, kóngurinn Benjamín heyrði þetta, 

mælti hann: sæmd mun mér vera að auka 

mægðir og kunníngsskap við yður, því ykk- 

ar frægð fer og flýgur um heiminn allan 

helzt í því næsta stríði, ogvilji so jómfrúin 

standa láta, skal yðar áform framgáng liafa, 

og skulum við gánga á fund minnar dóttur, 

og heyra þau svör, er hún vill veita. Gekk 

nú kóngurinn Benjamín með öllum sínum 

herrum,- einninn Sálus kóngsson með sínuni 

fylgjurum til hallar kóngsdóttur. Voru nú 

öll stræti prýdd, sem hoflýðurinn gánga 

skyldi; bar nú þennan fríða flokk að skemmu 

kóngsdóttur. Skipuðust nú menn í sæti: 

sat kóngur næst dóttur sinni til hægri band- 

ar5 en Sálus kóngsson til liinnar vinstri 
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haiidar, hreifir nú Sálus sínu ináli á hina 

söinu lei<% sem fyrri, og innti um giptu- 

málin. Baft kóngur dóttur sína gefa svör, 

sem henni þækti sæma. En jómfrúin mælti: 

ei mun armaö stoða en gefa svar, sem þeirn 

er geðfellt, annars mun kíf og kapp til 

koma, og mun þá ei betur tiltakast. En 

J)ó mun oss góður kostur vera þetta ráð að 

taka, af því hertoginn er að frægðum kunn- 

ur, einninn mannval mesta, og skulu þessi 

ráð þannig standa. Og sem Sálus þetta 
heyrði, varð hann glaður, og þakkaði kóng- 

inum framsögu sína sem ogjómfrúnni. Var 

nú drukkið vel í næstu fjórtán daga. En 

sem veizlan þraut, vildi kóngsson í burt 

halda með öllu liði sínu, og tók nú kóngs- 

dóttir að búast með meyjum sínum og 

þjónustusveinum; gaf nú kóngur dóttur sinni 

marga góða gripi, er hann feingið hafði af 

ýmsum löndum, í gulli og eðalstéinum. 

Bjóst nú kóngsson burt af Grikklandi með 

jómfrúna, og öiJu því liði, er þeim fylgdi, 

kvöddu kónginn, og heldu nú sína leið, og 

léttu ei, fyr en þeir komu til Búmaríkis. 

Og sem þeir sáu Rómaborg, skrýddust allir 

inenn liinum bezta búníngi. Og sem það 

sáu borgarmenn* lét keisarinn virðuglega 

veizlu búa, sem bezt hann mátti, og gekk 
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nú keisarinn og hertoginn Nikanor út í stað- 

arins port, og urðu blíðar kveðjur nieð þeim 

* öllum. Fagnar nú Nikanor sinni festarmey, 

og leiddi hana í höll með sinum fylgdar- 

meyjum. Var nú síðan búizt við brúðkaupi, 

og boðið mörgum höfðingjum. Var nú 

lystilega drukkið í næstu 14 daga með alls 

konar vellystíng og skemmtan. Og sem 

hún var enduð, voru allir herrar með sæmi- 

legum gjöíum utleiddir, og hélt so hver 

herra heim til sinna landa. i 
• t 

20. K a p i t u l i. 

Nú sem brúðkaupið var endað, vildi 

hertoginn Nikanor halda heim til Bár; tók 

hann nú að búast með öllum sínum mönnr 

um. Sálus fylgdi honum, og var þeivra 

íor skjótt búin, héldu jþeir mágar burt af 

Róm, og kvöddu keisarann, og skyldu með 

stórri virðíngu. Hélt nú hertoginn heim í 

sitt land, og varð nú allur lýður lionum 

feginn. Sat nú Sálus hjá sínum mági í þrjá 

niánuði, og vildi síðan halda heim til Líbeiv 

doníurn, skeinkti hertoginn Sálusi margá 

góða gripi, sem hann hafti öðlazt, og skildu 

^neð kærleikum, og hélt Sálus síðan heim í 

Sltt riki, og varð allur lýður honum feginn, 

allra helzt Pólisíana. Var Sálus til kóngs 
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tekinn yfir allt landið Líberdoníum, og svar- 

inn eiður af öllum lians undirsátum. Stýrði 

Sálus kóngur ríki sínu alla æfi síðan. Her- 

toginn Nikanor stýrði og Bár til ellidaga, 

og slitu þeir aldrei vináttu sín á millum, 

meðan þeir lifðu. Átti hertoginn þann son 

með sinni frú, sem Villifer hét, og varð 

hann mesti hreystimaður. Sálus átti og son, 

þann sem Elíseus hét, og varð hann hið 

mesta mikilmenni, og fylgdust þeir mjög 

leingi, Elíseus og Villifer, þar til þeir sett- 

ust að ríkjum sínurn eptir feðra þeirra enda- 

dag. Og endar so þessa sögu af Sálusi og 

Nikanor. 

3. Æfintýri 

af Ajax keisarasýni. 

Einn keisari réð fyrir Róm, sá er Sýrus 

liét; hann átti drottníngu þá, er Díonicía hét. 

Hann átti þrjá .sonu, liét einn Phenix, annar 

Felix, þriðji Ajax. Hann setti þá tvo sonu sína 

í skóla, Pheuix og Felix, þvi hann unni 

þeim mikið. En Ajax unni hann lítið, var 

hann þó foreldrum sínum hlýðinn, og vildi 

þeirra vilja í öllu gjöra, og mætti þó aungri 
blíðu af foreldrum sínuni. Jar skal nú frá 
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segja, aft keisarinn fékk mjög hættan sjúk- 

dóm, hvern aungir lækna kunnu. En seni 

keisarinn sá, aft sér tók mjög að vaxa sjúk- 

dómurinn, kallaöi hann til sín syni sína, 

Phenix og Felix, og mælti: Eg hef feingið 

hættan kránkleika, sem einginn getur lækn- 

að, og fyrir j>vi að eg hef ykkurheitt elskað 

og til sæmdar komið, ber ykkur til leita, eí 

j)ið kunnið nokkur ráð að fá, er mér kynnu 

að hjálpa. Jeir bræður svara: f)ar f>ér hafið 

gefið okkur orðlof til þessa og líka vegna 

yðar elsku, viljum vér fúsir vera að fram- 

kvæma yðar vilja í öllu; viljum vér sigla 

til annara landa, ef þar einhver ráð kynnu 

að finnast, sem ynnubótá böli yðar. Bjugg- 

ust þeir so til ferðar með fríðu föruneyti. 

5á gekk Ajax fyrir föður sinn og mælti : 

kæri faðir! viljið þér ei gefa mér orðlof að 

fara með bræðrum mínum ? Keisarinn mælti: 

aldrei vildi eg fmnn dag lifa, að það vitn- 

aðist þú værir minn son í framandi löndum, 

og lilyti eg þar af mikla skömm og háðúng 

að líða f)ín vegna, og þarftu mig ei þess 

að biðja. Ajax mælti: fyrir víst, minn ljúfi 

faftir, skal yður eingin smán að mér verða, 

móti yðar vilja skal eg ei reikna mig 

me& hræðrum mínum í framandi löndum. 

Pékk hann so um síðir orðlof af föður og 
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móftur; héldu þeir síðan í haf og til annara 

landa. So skildu þeir, og fóru þeir Phenix 

og Felix sér, en Ajax var sein villuráfandi 

sauður. Fer hann nú víða um lönd, og létt- 

ir ei, fyr en liann kom að Indíalandi. 5eg- 

ar hann kom þángað, fréttir hann, að sá 

voldugi kóngur, sem þar hafti stjórnað, var 

andaftur, en dóttir hans lifði þar eptir sinn 

föður, og hafði ríkisstjórn; og hét sú Flór- 

entíana. Nú bar so til, að hann kemur 
pá ngað seint uin kvöld. Ajax finnur garðs- 

vörðinn, og spyr hann að mörgu, sem hann 

vildi, og helzt um læknisdóma. Garðvörð- 

urinn sagðist víst til þeirra vita, en þeim 

sé ei auðnáð. Ajax segir: minn vin, seg 

mér,* liversu sú lækníng kann að íást. Garð- 

vörðurinn segir: sú sama kóngsdóttir, sem 

á hér ríkjum að stýra, hún á einn brunn 

fyrir ofan sæng sína; hver sem það vatn 

drekkur, verður heill af öllum sínum mein- 

semdum. En yfir það vatn kunna aungvir 

að komast, utan með stærsta penínga gjaldi; 

hér til er hún so ríkilát, að aungvir fá 

við hana að tala, nema yppurstu menn, 

og það hygg eg þér sé næst að fara so bú- 

inn. En ef nokkur finnst so djarfur, að 

leynt fari í brunninn, þá er þar einn reir- 

vömlur yfir. Hver, sem yöndin snertir með 



hendi eða fæti, er jáfnsnart fastur við hann. 

Ajax mælti: ef {m vilt mcr nokkuft liftsinni 

svna, að komast þángað, sem brunnur- 

inn er, vil eg pér gdðu Jauna. Garðvörð- 

urinn mælti: verði eg uppvís um slíkt, 

verður þab minri bani, og* so pinn. Ajax 

mælti: aldrei skal yður fyrir |>að íllt ske, 

og verið óhræddir. Garðvörðurinn vísaði 

honum nú, hvar kóngsdóttir var. Nú sem 

hann kemur þar inn, ser hann hún sef- 

ur, og leynist nú inn að brunninum, og nær 

vatninu, og sem hann er búinn að fylla ílát- 

ið, sem hann tók, |)á snýr hann vendinum 

með Jófanum, er hann jafnsnart við hann 

fastur. Finnur hann nú, að . garðvörðurinn 
H | • 

liefur honum satt sagt, sker hann nú laufið 

úr lófanum með skinninu, sem við reirinn 

var fast. En þá hann kippir að ser lófanuvn, 

fellu |vrír blóðdropar niður á hægindið, þar 

sem hún svaf, en hann rekur hendina ofan 

í brunninn, og er hún jafnskjótt gróin. Hann 

fer nú ofan, so hún verður ei vör við, og 

veit ei af. Ilann stendurlitla stund frammi 

fyrir sænginni, segir hann þá við sjálfan sig: 

eg á ei niiklu fyrir að fara, Jvó eg skemmti mer 

yið kóngsdóttur, og er annaðhvort, að mer 

verð'ur það til gæfu eöa ógæfu. En víst 

verður mér jvað til ánægju, og skal jvar til- 
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haétta, afklæf)ist síftan, og læftist so undir 

klæftin hjá kóngsdóttur, so hún véit ekkert 

af, og hefur hjá henni alla sína ánægju, og 

f)óktist hann aldrei skemmtilegri stund lifað 

hafa. Eptir {>að snýr hann burt, so einginn 

veit nema garðvörðurinn, þakkar hann hon- 

um góða aðstóð, og launar eptir megni, og 

skilja við so búið. Ferðast nú sem leiðir 

liggja í sitt föðurland. En þá eru brædur 

hans heim komnir, og höfðu ekkert til lækn- 

íngar feingið föður sínum. Og er hann kem- 

ur fyrir föður sinn, segir faðir hans við 

hann, að hann mundi lítið vita sér til heilsu- 

bótar. Ajax mælti: ekki er það víst, minn 

ljúfi faðir, því so hljóðar hið fornkveðna, að 

„einginn veit, að hverju barni gagn verður.64 

Síðan tekur hann upp flöskuna, og döggv- 

ar á hann, og þá hrynur utan af horuun, sem 

hreistur, og varð hann heilbrigður. Siðanelsk- 

aði faðir hans hann yfrið mikið, sem og bræð- 

ur hans. Nú er þar til að taka, að Flór- 

entiana verður barns hafamli, og ól eitt 

sveinbarn, þá tími var til kominn. Sem það 

fréttu hennar frændur og vinir, fékk hún 

stórar átölur hér fyrir, hvað hún gat. ei að- 
1 ^ * 

gjört, og hana lieitt ángraði, að hún gat ei 

ættfært son sinn. Hún hafði til sýnis laufið 

með skinninu við og blóðdropana, og reikn- 
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ar frá }>eim tíma, þá það koni, f)á murnH 

liún vift barninu tekiö hafa. Síöan siglir 

Jiún úr landi meö sínum beztu vinum og 
frændum, hugsandi ser aft leita og finna 

þann, sem faöir væri aÖ barni sínu. Getur 

ei um feröir þeirra, þó vífta fari, til þesshún 

kemur til Róm, f)ar Sýrus keisari á fyrir aö 

ráfta'. Setur bún þar sín tjöld á land; nú 
geingur Ajax til skipa og grunar ei, hver 
komin var. Kóngsdóttir kallar til bans, og 
biftur hann aft gánga í tjald sitt. Hann kem- 

ur og beilsar benni liæversklega. Iíún tek- 
ur í liönd bonum, og finnur örið, og spyr, 
hvernig hann bafi feingift þaft ör í lófanum. 
Hann segist ógjörla niuna þaft, því hann haíi 

þaft mjög úngur feingift. Hun segir: kann- 

ske eg geti upplýst þig í því. Síftan tekur 

hún laufið upp úr knýtilskauta bjá ser, ber 

laufiö sgman vift öriö í lófanum, og stendur 
allt beima, og mælti: illa hefur þú viö mig 

skilizt seinast. Kóngsson leggur liöfuft sitt 

í kne hennar, og segir þaftséí liennar valdi.. 
Ilún gjörir sig ,nú mjög bista og reifta, so 

allir þeinktu hún mundi láta deyfta hann. 

Síftan stóftu upp allir liennar frændur ogvin- 

ir og biftja bana sinn dóm á leggja. Ilún 

kvaftst þaft vilja, og tekur síftan í liönd þeim 

til saniþykkis á hennar úrskurfti, hverju henn- 
i 
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ar náfrændui' lofuftu. Hún mælti: fyrst nu * 

Itní'ur so til tekizt í okkar viöskiptum, |)yk- 

ist eg fyrir víst vita, aö mér mun ei hærri 

upphefð lilotnast, skal eg taka hann til ekta- ^ 

manns og kóngs yfir allt Indialand og til 

alls þess sóma, er eg má honum frekast 

veita. Að ])essu kunni einginn aö finna, því 

allir höföu áöur samjjykkir oröiö, aft hún 

cin skyldi þessu ráöa. Síöan yarft Ajax 

kóngur í Indíalandi, og giptist frú Flórentíönu. 

Og elskuöust, f>au iimilega alla æfi, og mátti 

hvorugt af öðru sjá, og lifðu saman með á- 

nægju og gleði. Og lúkum vér so f>essu 

æfintýri. , . 

4. S a g a n 

af Valdimar kóngi. 

/. K apitulL 
Filippus hefur kóngur heitið, hann réð fyT- 

ir Saxlandi; hann átti ágæta drottníngu, 
r . 

sem Ingibjörg hét, hún var dóttir Sigurðar 

kóngs af Pólen. Kóngur hafði verið mesti 

hermaöur og fimur á allar íþróttir; nú var 9 
hann hniginn á efra aldur, er saga þessi 

gjörðrst. Kóngur og drottníng áttu 2 börn: 
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sonur hans hét Valdimar, en Marmaría dótt- 

ir. Valdimar var mikill aft vexti og sterk- 

ur aft afli; einginn rnahur í j>ví landi komst 

til jafns við hann að íþróttum, og þó víðar 

væri leitað, og svo fimur við allslags turni- 

rnent, að einginn fannst hans jafníngi; {>ar 

með hafði hann lært flestar timgur að tala 

og flestar bóklegar listir. Með sama móti 

var hans systir prýdd öllum kvennlegum 

listuni. Nú uxu þessi systkini upp með sóma 

og eptirlæti, sem veröldin veita kunni. Já 

Valdimar hafði. feingið fullan þroska og 

styrkleika, þá stofnaði hann eitt fmikið turni- 

rnent úr öllum f)eim ríkjum, sem faðir lians 

átti yfir að ráða, til að reyna við sig í- 

þróttir. 

2. Kapítuli. 
Jann dag, er turnimentið átti að reyn- 

ast, geingur Marmaría kóngsdóttir út með 

öllum sínum skemmumeyjum, að sjá á leik- 

inn. Valdimar lét 2 í senn til *jarðar falla 

og feingu sumir bráðan bana. Marmaría 

gladdist mjögafsíns bróður hreysti og frama- 

verkum. Nú með f)ví öll stundleg gleði líð- 

ur fljótlega, f)á bar f>að til rauna, að dró 

upp svartan skýflóka úr útnorðri, og fylgdi * 

því mikið myrkur, so byrgði heiðan liimin. 

Eptir lítinn tíma varð so myrkt, að einginn 



100 Sagnn af 

gat neitt séð; af þessu uröu allir hræddir. 

Hér næst heyröu þeir geisilegan gný, og 

þeim sýndist, sem alltléki í loga. Úrþess- 

um loga sáu.þeir fljuga ferlegan dreka, snú- 

andi þángaö, sem Marmaría situr, grípandi 

hana með sírmm klóni; flýgur hann so með 

hana og stólinn í lopt upp. Litlu síðar hvarf 

allur sorti, og skein þá sól í heiði. Við 

þennan atburð uröu allir borgarmenn sorg- 

andi af burthvarfi kóngsdóttur, einkanlega 

foreldrar hennar og bróðir. Einn dag þar 

eptir, er kóngur sat undir borðum, mælti 

kóngsson: þess streingi eg heit, að eg skal 

leita eptir systur niinni. Viö jþessa ræðu 

varð kóngur harla hryggur og allur borgar- 

lýður. Kvað kóngur sig so gott sem misst 

hafa bæði börn sín. Annan dag eptir var 

kóngsson snemma á fótum, og klæðir sig 

kurteislega, var J)á framleiddur hans góði 

hestur; tók hann síðan orðlof af föður sínum. 

Féll kóngi þúngt skilnaður þeirra, og so öll- 

um í borginni. Nú reið Valdimar kóngsson 

á merkur og skóga og hafði aungansvein; 

neytti hann hvorki svefns né matar í fjcira 

daga. En að kvöldi þess fimmta dags 

• kemur hann í eitt rjóður, var hann þá bæði 

svefns og matar þurfi.* Settist hann þáund- 

ír einá stóra eik; leið þáá hann svefnhöfgi? 
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sýndist honum þá aft sér koma yfirmáta stór 

kona, og mælti við hannískimpi: mér sýn- 

ist, sem Valdimar kóngsson af Saxlandi 

liggi hér, sem umkomulítill fjárhirðir; eða 

ætlar þú að sækja systurþína? Hann segir 

já. Hún mælti þá: það tekst þér aldrei, þó 

allur Saxalýður fylgdi þér; sýnist mér þú 

heldur vesallegur og lítt á fætur kominn, 

og seg mér í stað, hvort þú kýs mig í fylgd 

með þér, eða ei. Væri nú meiri dreing- 

skapur að hjálpa þér, þar þú ert í nauðum 

staddur. Iiann lítur til hennar, og sýnist 

honum hún heldur stórmannleg, en eigi so 

óásjáleg, sem hún var stór. Ilann mælti þá: 

sannlega vil eg þínu liði játa. Hún mælti: 

það er mitt fyrsta ráð, ef nokkur kemur á 

veg fyrir þig og býður þér fylgd sína, skaltu 

því ei neita; en þá er>þú vaknar, þá gæt 

vel að þíngum þessum, er eg legg undir höf- 

uð þér, sem er einn dúkur og diskur innan í 

og ein kanna með víni, sem einum kóngs- 

syni sómir vel að eta og clrekka. En vara 

þig á, að ljúka aldrei hvorugu, því þá er 

jafnmikið eptir, þá þú átt til að taka seinna. 

3. Kapítnli. ■ 

Nú vaknar Valdimar kóngsson, og sér 

tlúkinn og könnuna, og sér, að allt var, 
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eins og honum var sagt. Etur liann nú og 

drekkur eptir þörfum, og sannast á honum 

máltækið, að „fullir kunna flest ráð“. Tók 

hann þá á sig náðir, og eptir það hann hafði 

leingi sofið, stendur hann upp, stökkurábak 

hesti sínum, og ríður fram á mörkina. En 

])á hann kemur fram af henni, mætir hon- 

um maður; hann var lágur yexti, með koll- 

húfu á höfði, hann heilsar kóngssyni með 

nafni. Valdimar tekur kveðju hans, og spyr 

hann að heiti. Hannsvarar: nafn mitt segi 

eg ei, en hins spyr eg: hvórt þú vilt mín 

ráð og þjónustu hafa. Kóngsson svarar: hafa 

skal eg það ráð, er mér var kennt, og vil eg 

þitt fylgi hafa. Já skaltu þará eptir fara, 

er eg feráurídan; þvi eg mun ráða ferðum, 

en þú ekki. Kóngsson gjörir nú so. Snúa 

þeir á skóginn, og fara þann dag allan til 

kvölds. Eru þeir þá komnir undir eitt bjarg 

furðu mikið. Kóngsson stígur þa af baki 

hesti sínum, en Kollur leiðir hann á haga. 

Valdimar leggst síðan til svefns, og þá hann 

hefur sofið um hríð, vaknar hann við fagran 

hörpu slátt, svo hann þóktist aldrei þvílík- 

an heyrt liafa; honum he}7rist hljóðið nálg- 

ast. Stendur kóngsson þá upp oglitastum; 

sér hann þá helli stóran og víðan, hann 

geingur inn um dyrnar og kemur þar að 



103 Valdimar kóngi. 

élnuin staÖ, sem hurö var greypt í bergiÖ og 

vel um bíiiö. J>ar sá hann sitja eina komi 

væna og forkunnar vel búna, hún greiöir háriö 

frá augununi, f>á hún sér manninn, það var 

svo sítt, aö hún mátti nálega hy-lja sig alla 

með f)ví. Harpa stóð hjá henni gulli búin. 

Valdirnar spyr hana að nafni. En hún kvaðst 

Alba heita; en eg veit, hvað f)ú heitir, og 

ertu sonur Filippusar kóngs af Saxlandi, 

ogí f>eirri ætlan að efna heitstreingíng þí.naf 

og vit fyrir víst, að ef þú ert ekki burt ur 

helli mínum, áður en faðir minn kemur, þá 

færð þú ekki sókt systur þína. Kóngsson 

svarar: þó eg vissi minn bráðan bana, þá 

skyldi eg ekki forláta þetta herbergi; segir 

mér so hugur um, að eg muni af þér nokkra. 

fársæld hljóta. Síðan settist hann niður hjá 

henni, og talaði margt við hana allt til næt- 

ur. En að degi liðnum heyrði kóngsson 

bresti mikla, so héllirinn skalf undir, líka 

heyrði hann ógurleg hljóð, Jessi kona 

stendur skjótt upp, og heilsar blíðlega föð- 

ur sínum, so talandi: með því, minn kæri 

faðir, að yðar vísdómur er so niikill, að all- 

ir góðir meiin hafa traust á yður, og eing- 

inn er sá lilutur, seni yður kemur á óvart, 

það annað, þá móðir mín var útborin, ját- 

uðuð þér mér eina bæn, þvi bið eg yður að 
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reiftast ei mínu tiltæki. Hér er komiun Valdi- 
• • / } . 

mar kóngsson af Saxlandi, og er mjög ráð- 

vildi eghann væri liér um tíma, kynni 

hann að ná meiri f)roska. Risinn tók þá * 

dóttur sína í fáng sér og mælti: þegar eg 

veit þina elsku til þessa manns, f)á má eg f)ér 

einskis neita; þyki mér vorkun, f)ó J)ér þyki 

lángt í helli vorum. Far nú og sýn mér 

kóngsson; hún gjörir svo, tekurihönd hon- 

um, og leiðir fyrir föður sinn. Risinn tók 

Valdimar og setti á kné sér, og kastaði 

Jionurn í lopt upp, sem annari völu, og 

mælti: aldrei sá eg vænna skeggbarn jafn- 

lítið. Risadóttir mælti: ei veit eg, faðir, 

hvort, kóngssyni hentar þessi leikur; tók hún i 

þáihönd honurn, og leiddi í lielli sinn; rar 

þar ljós kveikt og borð upptekið, komu þar 

fram vænir diskar með dýrum réttum. Sátu 

þau Valdimar og risadóttir við eitt borð með 

góðri skemmtam En sem þau höfðu mál- 

tið endað, mælti risadóttir: hvort viltu, kóngs- 

son, liggja einn, éðahjá mér? Hann mælti: 

það hef eg einráðið að liggja ei annarstaðar 

en hjá þér, meðan eg á þess kost, og ahlrei 

við þig skilja, þar eg skil, að minn frarni 

mun einginn verða, utan eg njóti þinna 

ráða. Líkaði risadóttur hið bezta svar bans. 

3>að er sagt, að kóngsson, hafi verið tvo 
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vetur hjá risadóttur, og hann hafi unah f>ar 

bezt hag sinum á æfisinni. Aó fíessutn tíina 
f ‘ • • 

liónum lágu f>au í sæng sinni. Einn morgim 

þá mælti hún: hverja fyrirhugsan hefur f)ú 

á ráfti f)ínu? efta ætlar f)ú eingin önnur frama- 

verk aö vinna, utan skemmta f)ér við mig, 

eða manstu ei heitstreingíng þína? þennan 

dag skaltu við mig skilja. Kóngson stend- 

ur upp, og gánga síðan til horðs, og f)á þau 

höfðu máltíð emlað, var dyruin upphrundið; 

gekk þá risinn inn , og tók í höncl kóngs- 

syni, og leiddi hann út. Risadóttir gekk 

þar eptir, þeir geingu til sjáfarstranda, þar 

stóð mikið bjarg, settist j)á risinn niður og 

tók til orða: Hver er ætlan þín, dóttir, með 

þennan mann, er þú hefur aðþértékið? Og 

érþað mitt ráð, að þú launir honum skemmt- 

an og góðvild þá, er hann hefur þér lángan 

tíma veitt. Risadóttir mælti: þar eru öll 

ráðin, sem þú ert faðir; því þú hefur játað 

að gjöra minn vilja. Bið eg þig nú, minn 

góði faðir, að þú Ieggir allan manndóm á að 

hjálpa þessum manni, að hann megi koma 

frarn heitstreingíng siniii. Risinn mælti: nú 

skuluð þið hlýða, en eg* mun frá segja. 

/ V 

4. K a p i t u l L 

Fyrir Risalandi ræður kóngur sá, er Ar- 

\ 
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kistratus lieitir, hann átti ser drottningu [)á, 

er Kanríta hét; hún var dóttir Sigurðar 

kóngs af Tartaría; þau áttu tvö börn: son’ 

hans hét Bláus, en Flórída dóttir; þau uxu 

upp í miklum heiðri, bæði voru þau fríð og 

að öllum listum búin. Meira brá þeim til 

móður en föður ætlar. 3>á hún var 12 ára, 

en hann 11 ára, tók móður þeirra sótt og 

andaðist. Harmaði kóngur hana mjög og 

allur landslýður, höfðu og börn hennar meiri 

sorg, en frá megi segja. Arkistratus undi 

síðan illa hag sínum. Jað var einn dag, að 

kóngur reið á skóg til dýraveiða með hirð 

sína, var þá fagurt veður. Að liðnum degi 

sló yfir þoku mikilli, so kóngur og menn 

hans vissu ei, livar þeir voru. Nú sein 

náttaði, voru þeir komnir í einn dal. Bað 

kóngur þá nienn sína af baki stíga, voru þar 

fagrir vellir. Nú sjá þeir,. hvar ríður mann- 

ílokkur mikill. Jetta fólk var líkara tröllum 

en monnum, þar var ein kona höfðíngi 

þeirrar ferðar, menn hennar taka hana af 

baki, og leiða hana fyrir kóng, og heilsuð- 

ust þau kurteislega. Já mælti húntilkóngs: 

það er ráð, Arkistratus kóngur, að liggja 

ekki undir berum himni, sakir margra skæðra 

villudýra, far heldur til yorra herbergja, þó 

þau séu óríkmannleg. . 5etta boð þiggur 
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kóngur og öll birftin, og* rífta, þar til þeir 

korna að einum kastala mjög stprum. Frú- 

in geingur aö'kóngi, og.leiðir hann í fagra 

höll. Kóngur spyr hana að nafni. En hún 

kvaðst Lúpa heita, en ætt mína inun eg síð- 

ar segja, og gángið til borða. Var nú skip- 

að kóngs mönnum í sæti. Rís frar upp virð- 

ugleg veizla. Tala þau margt saman, kóng- 

urogLúpa; falla hönum frúarinnar orð vel í 
skap, yar allt formannlegt hennar atliæfi, 

varsíðan geingið til svefns. Annan dag eptir 

lýkur frúin upp fjárhirzlum sínum, og sýn- 

ir kóngi og hirð hans. Sjá þeir, að f>ar 

var so inikill auður, að furðu gegndi, og ei 

hægt frá að skýra eignum hennar. Kóng- 

ur hóf nú bónorð sitt til hennar, en hún og 

hennar taka fiví vel, og varð það endir fiessa 

máls, að kóngur fastnaði fiessa konu. Rið- 

ur nú allur fiessi skari til höfuðborgarinn- 

ar, og lætur kóngur strax búast, við veglegu 

brúðkaupi, og er til boðið öllu stórmenni 

innan lands. Börn kóiigs, Bláus og Flórída, 

urðu mjög hrygg við fiessa atburði. Byrj- 

ast síðan brúðkaupið með mesta sóma, er 

verða mátti. Var fiar áfeingur drykkur á 

horðum , og gjörðust borðgestir ölvaðir. 

Skorti jiá ekki glaum né gleði í höllinni. 

Veizlaii stóð í hálfan mánuð; og að henni 
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eiiclaðri leysti kóngur alla höfðíngjana út meö 

stórgjöfum. Eptir þetta tekur drottníng við 

rikisráðum meö kóngi, mátti4 })á strax sjá, 

að hún var stjórnsöm og ríklunduð: lét liún 

marga handhöggva, fótbrjóta eða drepa, er 

í móti hennar skapi gjörðu. Kóngs börn 

undu illa við hag sinn, og byrgðu sig inni 

í kastala sínum. Einn dag gekk Lúpa 

drottníng í turn freirra systkina. En Jrau 

stóðu bæði upp í móti henni, og fögnuðu 

henni meira af ótta en elsku til hennar. 

Lúpa segir {)á, hvort viljið þið nú heldur 

ýfast við mig, eða við bindum vináttu okk- 

rar saman með ást og alúð? og segið nú í 

stað, hvorn kostinn þið kjósið. svara 

bæði af ótta miklum, að þau vilji hana í 

móður stað hafa. Lúpa niælti: þá vildi eg, 

að ykkur yrði ekki mein að minni liér- 

koinu, ef þiö haldið ykkar orð við mig. 

Kveður hún þau so með blíðu. Stýrði nú 

Lúpa ríkinu og magnaðist í mikhim tröll- 

dórn: brást hún í ýmsrá kvikinda líki, fór hún 

so um mörg lönd; hún á einn ham, í hon- 

um sókti hún systur þína, og situr hún í 

turninum hjá Flórídti óg bróður hennar, og 

sókti Lúpa hana handa Bláusi, og vill Lúpa, 

að brúðkaup þeirra verði sem fyrst, en Blá- 
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us vill þaft ei, fyr en kóngsdóttir er því 

samþykk orftin. 
f * 0 

J. K a p í t u l i. 
Nú hef eg sagt þér, hvert J)ú skalt Jeita að syst- 

nr þinni, og vænti eg, að þú sért að 'aungu nær. 

Risinn stendur upp, og hleypur að berginu og knýr 

fast á. 1 ]>essu spratt upp bergið og geingur þar út 

kona so ljót og leiðinleg, fúl og fjandleg, að undrum 

gegndi: hún var í skorpnum skinnstakki, hún var höfði 

hærri en risinn. Ilann inælti: hér er kominn sonur 

Saxakóngs, Valdimar að nafni, og sækir traust að inér 

að vinna heitstreingíng sína, að fitna sína systur; en 

þar er allt mitt traust, sem þú ert. KerJíng mælti: 

mikið er það, að kóngabörn sækja traust til þín, eða 

mun honum það mikið gagna, þó hann einn beri 

skjöld og sverð. Risadóttir lagði þá hendur um háls 

henni, og segir so: mín allra kærasta amma og fóstra, 

minnstu þess, að móður mín fékk mig þér í hendur, 

áður en hún dó, að þú skyldir ininn yilja gjöra: nú 

bið eg þig, mín clsku-fóstra, að þú leggir allan hug 

á að hjálpa þessum manni, so hann nái heiðri sínum; 

þykir mér hér mikið við liggja. Kerlíng stendur þá 

upp, og blæs þúngan og mælti: sannast hérþaðforn- 

kveðna, að „una mundir þú, ef ættir“, og hefur þú 

nieiri góðkvenzku af móður þinni en mér. Iíerjíng 

gcingur þá inn í bergið, og keniur aptur ineð eitt horn, 

og bað kóngsson að drekka af því. Hann tók við 

og drakk, honuin fannstþá, sem aíl færðist í búk sinn. 

Risadóttir hleypur þá á kóngsson og glíma þau held- 
4 ,j 

ur sterklega; kerlíng hlær þá og mælti: of snemma 

fórstu að heiman, Ijúfurinn minn,' að fást við kvcnn- 
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fólkið, og vcra ckki kvennsterkur, og drekk i annað 

sinn, vesalíngnr, því mikið skortir þig á við risa og 

Lúpu drottníngu. Drakk hann þá *í annað sinn af 

horninu; hljóp þá risadóttir á hann, og féll hún strax 

á kné. Kerlíng segir þeim þá að hætta. Sjá þau þá, 

að maður kemur af skóginum; kenmr kóngsson félagá 

sinn, Koll. Verður þar fagnaðarfundur, risinn fagnar 

syní sínum, en risadóttir bróður sínuni. 

fí. K a p í t u l i. 
þá segir kerlíng við Koll: farðu til strandar og 

ýttu fram steinnökkva mínuni. Ilann kvað so vera 

skyldi; þar næst mælti kerlíng til kóngssonar: hér er 

eitt taíl, er eg vil gefa þér, þar með vil eg fylgja 

þér í öllum þínum þrautum og stríði, því frændkonu 

minni mun ei vel líka, ef nokkuð er út af brugðið 

uin liðveizluna ; en undur þykja mér það, er hún 

sparar þann hlut við þig, er hún á bezlan í eigu sinni, 

og hún fékk á Ormalandi, ef hún ann þér so niikið, 

sem hún lætur. Risadóttir heyrði það og mælti: þó 

eg ætti allt það gull, sem til er í Arabía, þá skyldi 

honum það ei sparað verða; tekur hún þá upp citt 

gler og mælti: þetta gef eg þér. það var með gulum 

og grænum lit, og sagði síðan, líti maður í gula litinn, 

þá sýnist maður hverjum manni fegri, og getur sýnzt 

stór, og smár; en líti maður í græna litinn, verður 

maður hverjum manni Ijótari og svartari. Kóngsson 

þakkar þeim báðum gjafirnar með mörgum .fögrura 

orðum. Nú segir kerlíng til Kolls, hér er posi, er eg 

vil fá þér í hendur, og hlægir mig, að eg hygg það 

muni sljófga augu Lúpu á þeim hlutum, sem því er 

yfirdreift. Síðan kvaddi kóngsson og KoIIur þau öll 

mcð mcsta blíðskap, og bað hvaá vel fyrir öðru. 

s 
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Geingu þeir Valdiinar og Kollur á steinnökkvann, og 

ýttu frá landi. þeir voru á sjó. í 12 dægur, og höfðu 

ei segl né árar, komu síðan að landi, og gánga þar 

upp, brindir þá KoIIur steinnökkvanuin út, biður hann 

fara til síns lands aptur. Kóngsson stc nú á hest, 

og reið so á mörkina, en KoIIur gekk á undan, voru 

þeir.á þessari ferð í sjö dægur. þar var skógur næsta 

fagur, þar reisti KoIIur laufskála lítinn í rjóðri einu, 

tekur síðan púnginn og dreifir umhveríis skálann, líka 

á búk og ásjánu sína, lilær og mælti: so sagði flagð- 

ið, föðurmóður mín, að ei væri gott fyrir augu Lúpu 

drottníngar, ef sáð væri úr þessum pung, og cr það 

sannast, að þar finnur fjandinn móður sína/ cr þær 

eigast við. Muntu nú kóngsson hér eptir verða í 

þessum laufskála, en eg mun leita fyrir mér annar- 

staðar. 
% _ 

I • 

7.' K a p í t u l i. 
þar er nú lil að taka einn góðan veðurdag sem 

þær kóngadæturnar, Marmaj-ía og FJórída, sjá út um 

einn glugga á turninum, hvar einn sinásveinn Ieikur 

á hörpu, aldrei höfðu þær heyrt þvílíkan streingleik. 

Brugðu nú kóngadæturnar við, óg geingu ofan úr turn- 

inum í garðinn, og sem þær komu þar, fýsast þær að 

gánga á hljóðið, en leikurinn líður á undan. Léttu 

þær ei, fyr en þær eru komnar í einn skóg, lángt 

frá borginni. Sjá þær nú hvergi hörpusvcininn, dreg- 

ur nú yfir svarta þoku, so þær rötuðu hvergi; setjast 

þær nú niður undir einni eik. þá sjá þær gánga fríða 

konu, hún var í bláum kyrtli, og hafði möttul rauðan 

á herðum; þessi kona heilsar þeim með nafni ogsegir: 

undarlega og óviturlega farið þið, og gegndi ykkur 

bctur að vera heima, cða viljið þið nú fara nicð inér 
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að sinni? þær kváðust. liennar forsjá fylgja mundu. 

(íeingu þær nú þar til, að fyrir þeim verður eitt rjóð- 

ur, í rjóðrinu stóð einn lundur, þessi kona lyptirupp 

lundinum, og yar þar undir jarðhús eitt, þar geingu 

þær niður. þetta herbergi var vel innan búið, með 

glæsilegum gluggum og nýjum tjöldum, setjast þær 

þar niður, en konan hverfur þeim. Nú er þar frá 

að segja, að IíoIIur kemur heim í laufskálann til kóngs- 

sonar, og biður hann með ser gánga. Síðan fara þeir 

í fyr greint rjóður, og gánga niður í húsið undir lund- 

inurn; varð þar mikill fagnaðarfundur með þeim syst- 

kinum, frú Flórída spyr, hver að væ'ri sá mikji mað- 

ur, er óiíkur væri öðrurn mönnum. Marmaría sagði 

það væri sinn kæri bróðir, Valdimar; eru þau nú öll 

saman í laufskálanum, og una'sér vel. þau Valdimar 

og Flórída sátu einn dag að tafli, fann hann, að hún 

blés mæðilega; hann spyr hana að, hvað henni sé að 

ángri. Hún mælti: það ángrar mig, að Bláus, bróður 

minn, er hjá Lúpu drottníngu, en, eg veit, hann ángr- 

ar stórum mitt burthvarf. Kóngsson mælti: eg skal 

allt til vinna, að yðar vilji verði frainkvæmdur til 

bezta, og mælti við Ííoll: þú skalt fara til borgar og 

vita, hvað þar er títt. 

(S. K a p í t u l i. 
þar er nú til að taka, að í borginni fréttist burt- 

hvarf meyjanna, var þeirra leitað á sjó og landi, og 

fundust hvergi. Bláus bar sig so lítt, að hann neytti 

hvorki .svefns né matar. Einn dag geingur Lúpa 

drottníng á þíng ineð kóngi og hirðinni, so mælandi: 

það er nú tíðinda að segja, að Valdimar, kóngssoii af 

Saxlandi, er hér við land kominn, hann hefur verið 

tvo vetur hjá Asper risaj og legið hjá dóttur hans, er 
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Alba he.itir; hann á móður'þá, er Igra hcitir, hverju 

trölli argari í veröldinni, sonur risa heitir Kekis; all— 

ir þessir menn eru koninir hér í land, og hafa ginnt í 

burtu frúr vorar. Ilef eg farið víða mn j)etta land ; 

er hér einn skógur-skammt burtu, er þau byggja í. 
/ i * 

En so Iiefur ílagðið, Igra, villt fyrir mér sjónir, að þá 

byggð má eg ckki finna. 

9. K a p í t u 1 i’. 
Einn dag ríður Bláus kóngsson út á skóg að 

skemmta sér, og sem hann heiur riðið um skóginn, 

heyrir hann hörpuslátt fagran. Sér hann, hvar piltur 

einu leikur á hörpu, hann ríður þángað, og spyr hann 

að nafni, eða áttu hljóðfæri jietta? Pilturinn mælti: 

ekki segi eg þér nafn mitt, en hörpuna á eg. Viltu 

þá gcfa mér hana eða leggja hana af meið öðru móti, 

segir kóngsson ? Grip þennan legg eg af með eingu 

móti, segir pilturinn. En kom þú á morgun við mig 

1 burtfeið, eða þann eg fæ fyrir mig, segir sveinninn; 

skaltu þá eiga hðrpuna, ef þú vinnur þann, er eg til 

fæ, og af þessum okkar skilmála skaltu aungan Iáta 

vita. Sagði Bláus já við þessu, og skilja að so mæltu. 

Kollur segir Valdimar, að burtreið sé stofnuð með 

honum og Bláusi, kóngssyni. Sofa þeir so af um 

nóltina. En um morguninn býst Valdimar til burtreið- 

ar. Frú Fiórída gekk að honum so mælandi: veittu 

mér þá bæn, er cg vil biðja þig, að þó þú yfirvinnir 

bróður minn í þessari burtreið, þá jiyrm honum, og 

gef honum líf. Valdimar svarar: skylt er það, frú, 

fyrir yðar bæn. En gul.l það, er þér á hendi hafið, 

bið eg yður að fá mér til sanninda, að eggjöri þetta 

íyrir yðar skuld. Valdimar ríður nú út, en þær voru 

eptir nijög hugsjúkar, hvernig gánga mundi lil fyrír 

' 8 1 ’ ' 

* 
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Uóngasonum. Nú fer Kollur þángað, scm ruótið átti 

að vera, síðan sjá þcir, hvar maður ríður á mótið ; 

hann var fríður, mikill og sterklegur, og kallar þeg- 

ar hátt, og mæiti: ríð fram þú vondi þorpari, eða sá 

þú sendir í þinn stað. Valdimar ríður nú í móti Blá- 

usi, tókst með þcim hin harðasta útreið, so burt- 

steingur þeirra brotnuðu, tóku þcir þá aðrar sterkari, 

og sækjast í ákafa. Bláus inælti: þú ert ágætur 

riddari, eða ertu so búinn að fleirum íþróttum? Valdi- 

mar segir, lítið er að því, eða viltu bcrjast á fæti? 

Bláus kvað já við því; þeir brugðu þá sverðum og 

börðust af mikilli ákefð, berast nú sár á hvorntveggja, 
• * 

þó meiri á Bláus. I þessu hleypur Kollur i milli 

þeirra, og mælti: manstu ei herra, hvað þú lofaðir 
• — 

Flórída, systur hans? Grípur gullið af hendi hans, og 

fær Bláusi hrínginn. þámælti Bláus, hvaðan kom þér 

þessi koparhríngur? Valdimar segir: systir þín gaf 

mér hann til merkis, að hún vill hafa þig til sín, og 

hún hefur játað mér sinni trú, ef það væri þinn vilji. 

Bláus mælti: það veit mín trú, að þú ert ágætur 

riddari, en fyr vil eg vita ætt þína og kynferði, en 

þú færð systur mína; so skulum við binda okkar 

bræðralag, og máttu þá játa raér trú systur þinnar. 

Kollur mælti: þessi yðar ráð mega takast, eða Valdi- 

mar á aunga von minnar liðsemdar eða styrks minna 

frænda. Kvaðst Valdimar vilja allt so verajáta, sein 

Kollur mælti. Síðan sagði hann Bláusi ætt sína og 

óðul; bundu þeir síðan bræðralag að fornum sið, og 

geingu síðan í laufskálann. Frúrnar taka báðum hönd- 

um á móti þeim, og verður þar mikill fagnaðarfundur. 

Sitja þar síðan öll í gleði og góðum náðum. 
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10. K a p í t u l L 

Kitt kvöltl kem'iír Kollur seint lieiiij til þeirra. 

J)eir spyrja hann að tíðindum. Hann segir, að ept- 

ir hurthvarf Bláusar fylltist Lúpa drottníng mi'killar 

grimmdarog; geisilegra galdra. Skar hún herör upp 

um allt landið, og ætlar að hrenna upp skóg þenn- 

an og þá, sem hann byggja, og frelsa so Iandið. 

Bláus mælti: hvern umbúníng skulum ver nú hafa? 
ZTj 

KoIIur mælti: nú eramma mín koinin á allra trölla 

þíng, og skal hún vera forsljóri þeirra, og munu þau 

hráðlega híngað koma. Má eg nú fara til liðs við 

f)au*{>ví ei mun ígra vilja, að eg sitji kyr heima. 

Býr Kollur nú ferð sína, og er í hurtu nokkra daga. 

Nú er að segja {>ar frá, að Arkistratus kóngur held- 

urút af horginni með allan sinn her og fram á skóg- 

inn. Var í liði hans allslags óþjóða lýður, hlámenn 

og berserkir, fullir trölldóms og fjölkýngis. Fylkti 

kóngur sjálfur liði sínu. Sama dag kemur Asper risi 

neðan frá sjónum, mátti þar sjá mörg tröll og jötna, 

og allslags illþýði. J>urfti þar ekki að spkum að 

spyrja, sló þegar í hinn harðasta hardaga með hrópi 

og köllum, gjörðist nú gnýr mikill í samkomu þess- 

ara óvætta, so jörðin skalf um kríng, og tók undir 

í hverjum harnri. Gekk nú áköf orusta, ogféllhver 

um þveran annan. Asper risi geingur hart fram, og 

fellir fjölda af landsmÖnnum, rýfur hann alla fylkíng- 

una fram að inerki, höggur síðan merkismann hana- 

högg, féllur þá merkið í gras. jþetla getur að lita 

Arkistratus kóngur, og eirir honum það illa, fylltist 

hann nú mikillar grimmdarreiði, og snýr á móti Asper 

nsa, hefja þeir sitt einvígi með stórum höggum og 

sterkmn aðgángi, og mátti ekki á milli sjá, hvor 
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sigra inundi, hnikku mí allir frá þeirra aðgángí. Bár- 

ust nií sár á báða, börðust þeir alian þennan dag til 

kvölds, og þóktust aungvir þvílíkan aðgáng séð hafa. 

Snéi;i riú mannfallinu á landsfólkið. En er leið að 

iniðjum degi, sló yfir jjoku, flaug þá úr borginni óg- 

urlegur dreki, og breiddust vængir hans ærið vítt út, 

spjó hann eltri yfir jötna, so þeir féllu hrönnum sam- 

an. í þessu bili sjá menn, að frá sjó flygur einn 

ferlegur gammur, af hvers munni flugu ei minna en 

tólf örvar í senn, féllu nú risar hrönnum fyrir þess- 

um óvætti. J>að fylgdi og með, að jötnar þeir, sem 

áður voru dauðir, stóðu upp aptur, og börðust í ákafa. 

Flugu nú drekinn og gammurinn hvor á móti öðrum, 

byrjast nú tnillum þeirra dauðlegt stríð, og varð það 

ógurlegur aðgángur, er þessir óvættir inættust : reif 

þar hvor annan stindur með klóm og kjöptum. FIó- 

ir allur völlurinn í eitri og blóði, hafði einginn þvi- 

lík býsn áður séð, og féllust flestum hendur og hættu 

að berjast, og sáu á þennan aðgáng. Um síðir falla 

þessir óvættir á jorð niður, og er þá drekinn dauð- 

ur sundurleystur, lið frá lið. En gammurinn flýgur 

á skóg til laufskála Kolls. J>au koma bæði, Alba 

og Kollur, á móti henni, og bjóða henni græðslu. 

ígra mælti: nú er so komið, frændkona, að eg heíi 

lííið á'lagt um liðveizluna, og met eg það að aungn, 

þegar þú hefur feingið þinn vifja. Síðan segir hún 

til Jvolls : . far þú að hjálpa föður þínum, þar með 

'skaltu græða Arkistratus kóng, því hann er ágætur 

inaður, og er vei, að hann er frelsaður af vondtim 

flagðahöndum, þar sem drottníng hans, Lúpa, var 

hið vesta tröll. Síðan kvaddi hún þau og óskaði 

þeiin allra heilla; og hvarf so frá þeim í drekaham 

■ 
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sinum. Jau systkin fara nú lil valsins. . Nú víkur 

sögunni til Arkistratus kóngs og Aspers risa, aft þeir 

börðust í ákafa, og; varð aldrei iilé á sókn þeirra, 

greiddi þar livor öðrum stór högg. Tóku nú hlífar 

þeirra að höggvast, bárust þá á þý mörg sárogstór. 

Voru þeir orðnir ákallega móðir, óg furöaði alla, 

scm á sáu, hvað leingi þeir stóðu. Lauk so, að 

báðir ílöktu sundur í sárum, og fellu þeir þá loks- 

ins báðir í valinn, og lágu, sem dauðir væri. INú 

leita þau systkin í valnum, og finna föður sinn og Ar- 

kistratus kóng, báða að bana komna af sínum sár- 

um. Leggja þau sinn á bvorn vagn, og aka þeim 

so beirn til borgar. Alba tekur þá báða til græðslu; 

en Ivollur fer til laufskálans, og segir kóngssonum 

tíðindin. Eptir það fará þau öll til borgarinnar, og 

þykir þeim vel bafa skipast. Arkistratus kóng- 

ur og Asper risi lágu leingl í sárum, og vildu þau 

ærið seint gróa, sat Abla ylir þeim nótt og dag ; hún 

var læknir góður, og bafði smyrsli þau beztu. Urðu 

þeir um síðir algræddir. 
% V • • * | > 

#1 I •. 

11. K á p í t u l i. 

Nú er að segja frá ígra kerlíngu. Eptir það bún 

skildi við þau systkin á skóginum, komst hún heim 

< helli sinn, var bún þá nær að bana komin. Ilafði 

hún íeingið mörg banvæn sár í viðskiptum þeirra 

Lúpu drottníngar, og lezt bún degi síðar af þeim 

sárum. Varð hún mjög harmdauð af tröllum; beygðu 

þau bana, og veittu henni veglegan umbúnað, og 

þuldu y(ir henni fræði sín. Nú víkur sögunni til 

Arkistratus kóngs og Aspers risa, að þeir eru grón- 

ir sára sinna, sættast þeir þá beiluin sáttum, og gjÖrð- 

ist með þeim mikill vinskapur. J»að var cinn dag, 



118 Sagan af 

að þeir kóngur og risi töluðust vift : hver er sú kona, 

segir kóngur, sem mér hefur græðslu veitt,og mérdyggi- 

lega þjónað ? Risinn svarar, það er dóttir mín; móð- 

ur hennar er önduð, hún var dóttir Gallusar kóngs 

af Sinálöndum. Sókti móður mín hana á líkan hátt, 

og Lúpa drottníng sókli Marmaríu kóngsdóttur, skildu 

Jjeir svo talið. Fær nú kóngur stóran ástarhug til 

hennar, og gjörist hann nú hljóður. Einn dag, er 

|iau Alha sátu saman, spyr kóngur hana : hverju 

inundir þú svara, ef eg beiddi þín mér til drottníng- 

ar ? Htín mælti : ei þarftu að leita þeirra ráða við 

föður minn, því Valdimar kóngsson á minni giptíngu 

að ráða; er*því ekki að leyna, að eg geing með harni 

hans. Arkistratus kóngur slefnir þíng við kóngs- 

syni, hefur kóngur þá aptur hónorð sitt til risadóti- 

ur, og var það auðsókt, tók Valdimar því vel, og 

fastnaði kóngi Alham með hennar vilja og ráði föð- 

ur hennar. Hóf þá Valdimar hónorð sitt til Flórídu, 

og tók kóngur því vel, og var það að ráði gjört. 

Hað þá Hláus kóngsson Marmaríu, og var því vel 

svarað. Skyldu öll þessi hrúðkaup haldast í einu, 

að hálfu ári liðnu. Litlu síðar tók Alba jóðsótt og 

fæddi eitt sveinbarn mikið og fagurt; var það vatni 

ausið og nafn gefið, og kailaður Gallus eptir afa sín- 

um ; ólst hann upp hjá móður sinni, og varð mikill 

og sterkur. Lagðist hann í hernað, þá hann fékk 

aldur til, og varð mesti frægðarinaður. Um síðir 

lagði hann að Smálöndum, og hraut undir sig ríkið, 

og varð þar kóngur til ellidaga, og lýkur bér frá 

honum að segja. Nú víkur sögunni til Risalands, lét 

kóngur stofna til veglegrar hrúðkaupsveizlu, og 

hauð þar til öllum landshöfðíngjum, og so úr ileir- 

um löndum. Hjó nú Valdimar kóngsson skip og menn. 

og sendi til Saxlands með bréf og hoðskap til föð- 
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nr sín.s, o<» hýður honmn lil hniðknups síns ineð öll- 

nm sínum herrum. J)egar kóngur fær þann boðskap 

frá syni sínum, verðnr hann <;Iaðari, en frá mei»i 

segja, því hann hafði aunga fregn af honum feing- 

ið, síðan hann hurtu fór, og hafði hann fyrir satt, að 

hörn sín væru hæði dauð. Býst nú kóngur til ferð- 

ar með síniim herrum, hýr hann 20 skip, og siglir í 

haf. Fékk hann góðan byr, og tók liöfn nærri höf- 

uðborginni; setur hann sín lanritjölri á lanri. fin sem 

þetta íréttist í borgina, geingur kóngur út á móti 

honurn og háðir kóngasynir, verða þar hlíðar kveðj- 

ur með þeim öllum. Leiðir kóngur hann til hallar, 

setur hann i hásæti hjá sér. Rís nú upp mlkil 

veizla; er nú sent eptir Marmaríii, kóngsdóttur, og 

þegar Filippus kóngur sér dóttur sína, stendur hann 

upp í móti henni og tekur hana í l'áng sér, og er mi 

gleöi í höllinni, meiri en frá megi segja. Er nú þess- 

ari veizlu snúið í brúðkaupsveizlu. Var þar ekk- 

ert sparað af því eplirlæli, sem reröldin veita kunní; 

voru nú alls kyns leikar frainriir. Var nú drukkið 

fast, so risar gjörðust Ölvaðir, heyrðist þá glaumur 

mikill í höllinni; veizlan stóð yfir í mánnð. Að henni 

cndaðri voru allir með gjöfum út leystir. Gaf þá 

Arkistratus kóugur Bláusi syni sínmn helming af ríkj- 

um sínum ; settisl Bláus þar að völrium, og tók allt 

ríkið eptir föður sinn. Haitn átti einn son með drottn- 

íngu sinni, sem hét Arkistratus eptir afa sínum, varð 

hann mikill afreksmaður, og tók ríkisstjórn eptir 

íöður sinn, og var þar leingi kóngur, og scgir hér ei 

meira um hann. 

Filippus kóngur og Valdimar, son hans, vildu 

nú heim halda, kvöddu þeir kónga og drottníngar með 

westu blíðu. Levsti Arkistratus kóngur út mund 

dóttur sinnar i gulli og silfri og mörgum fásénum 
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gripum. Sigldu þeir síðan á haf, og gekk {>eim vel 

ferði.n, þar til þeir komu til Saxlands, og fagnaði 

landslýður þeim hííðlega. Litlu síðar tók Filippus 

kóngnr sótt, sem leiddi hann til bana, varð hann 

nijög harmdatiði ; J>ví hann hafði verið stjórnsamur 

og viturkóngur; var drottníng hans áður látin. T ók 

nii Valdimar, kóngdóm í Saxlandi. Hann átti 2 svni 

og eina dóttur með drottíngti sinni ; sá eldri sonur 

hans hét Filippus, og tók hann síðan við ríkisstjórn 

eptir föður sinn. Ýngri sonur hans liét Alh'ert ; lagð- 

ist hann í hernað, þegar hann hafði Jiroska til, og 

varð kappi inikill. Dóttir lians hét Rósamunda, og 

var hún afhragð annara ineyja. IIún giptist síðar Ar- 

kistratusi, syni Rláusar kóngs, og varð hún drottn- 

ing á Risalandi. Valdimar kóngur varð gamall, og 

stjórnaði ríki sínu til dauðadags. Ekki er þess get- 

ið, að Arkistratus kóngur og Alha drottníng ættu 

hörn sainan. Héldu þessir vinskap sarnan til dauða 

síns. Og lýkur so þessari *sögu. 

Kosta innfestar í kápu 32 sk. 
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